ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης ηµεροµηνίας 15.4.2005 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις από το Ανώτατο ∆ικαστήριο
στις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι διάδικος:
Πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
• Στις 26.9.2005, στην προσφυγή 74/2003 (Ισχύς Επενδυτική Λτδ –vs- Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς) το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι η σύνθεση και η
συγκρότηση της Επιτροπής «έπασχαν», ως εκ τούτου ακύρωσε την απόφαση της
Επιτροπής για επιβολή προστίµου. Μέλος της Επιτροπής, που δεν ήταν ακόµα µέλος
της Επιτροπής στη συνεδρία ηµεροµηνίας 2.5.2003 όπου αποφασίστηκε οι αιτητές να
κληθούν σε παραστάσεις, αποχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίας στη συνεδρία
ηµεροµηνίας 1.9.2003 όπου αποφασίστηκε η παράβαση και η επιβολή προστίµου. Το
∆ικαστήριο αποφάσισε ότι το µέλος κακώς αποχώρησε από τη συνεδρία την
1.9.2003. Η πρώτη συνεδρία ασχολήθηκε µε προκαταρτικά θέµατα και θα µπορούσε
µέλος που δεν ήταν παρών να συµµετάσχει στη συνέχεια. Περαιτέρω, το µέλος θα
µπορούσε να ενηµερωθεί και κατατοπιστεί επί του θέµατος και να λάβει µέρος στη
συνεδρία ηµεροµηνίας 1.9.2003.
Ακυρώθηκε πρόστιµο ύψους £1,500 το οποίο είχε επιβληθεί για παράβαση της
παραγράφου 3(στ) του Παραρτήµατος Β, Μέρος ΙΙ του Κανονισµού 63 των περί
Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισµών του 1995-2002.
• Tην 1.11.2005, το Ανώτατο ∆ικαστήριο απέρριψε την Αναθεωρητική Έφεση της
εταιρείας ShareLink Financial Services Ltd µε αριθµό 3308 (η οποία αφορούσε
έφεση κατά της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην προσφυγή µε αριθµό
258/2001) µε έξοδα εναντίον της εταιρείας ShareLink Financial Services Ltd.
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν παραβίασε
κανένα κανόνα χρηστής διοίκησης όταν επέβαλε κυρώσεις στην εταιρεία ShareLink
Financial Services Ltd. Η Εταιρεία αντιθέτως γνώριζε από την αρχή ποια ήταν τα
στοιχεία που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή και που συνιστούσαν παράβαση του
Καν.16 της Κ∆Π 100/97.
Για την παράβαση είχε επιβληθεί πρόστιµο ύψους £2,000 και αναστολή για 12 µήνες
των δικαιωµάτων ψήφου της ShareLink στις Γενικές Συνελεύσεις της ΚΥΚΝΟΣ
Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Λτδ.
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