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Ν. 131(Ι)/2014
Ο πεπί Οπγανιζμών Δναλλακηικών Δπενδύζευν Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη
Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ.
Αξηζκφο 131(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΡΤΘΜΗΕΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ
ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 2014
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
ΜΔΡΟ Ι: ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
πλνπηηθφο
ηίηινο.
Δξκελεία.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνο ηνπ
2014.
2.-(1) ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν «ακνηβαίν θεθάιαην» ζεκαίλεη νκάδα πεξηνπζίαο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα λα ιεηηνπξγεί σο ακνηβαίν
θεθάιαην ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο II·
«αξρηθφ θεθάιαην» ζεκαίλεη ην ειάρηζην απαηηνχκελν ελεξγεηηθφ ή ην ειάρηζην θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ
λα ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηνλ ΟΔΔ·
«απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ», αλαθνξηθά κε ΟΔΔ πνπ δηέπεηαη απφ ην Μέξνο ΗΗ, ζεκαίλεη ΟΔΔ πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6(2)(α)·
«γεληθφο ζπλεηαίξνο», αλαθνξηθά κε ΟΔΔ πνπ δηέπεηαη απφ ην Μέξνο ΗΗ, ζεκαίλεη ην γεληθφ ζπλέηαηξν
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 64·
«δηάζεζε» ζεκαίλεη άκεζε ή έκκεζε πξνζθνξά ή ηνπνζέηεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ ζε επελδπηέο νη νπνίνη αλ
είλαη θπζηθά πξφζσπα βξίζθνληαη, ή εάλ είλαη λνκηθά πξφζσπα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ή ζε ηξίηε ρψξα·
«δηαλνκή» ζεκαίλεη πιεξσκή πνπ δηελεξγείηαη απφ ΟΔΔ ζε κεξηδηνχρν ηνπ, εμαηξνπκέλεο ηεο
πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθά κε ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε κεξηδίσλ·
«δηεπζχλσλ» ζεκαίλεη πξφζσπν, ην νπνίν απνθαζίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΟΔΔ
ή ηνλ εθπξνζσπεί θαη πεξηιακβάλεη, ζηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηνπο
δηεπζχλνληεο ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ·

56(Η) ηνπ 2013.

«ΓΟΔΔ» ζεκαίλεη δηαρεηξηζηή νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο θαη δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν·
«εγγεγξακκέλν γξαθείν», αλαθνξηθά κε –

Κεθ.113.
9 ηνπ 1968
76 ηνπ 1977
17 ηνπ 1979
105 ηνπ 1985
198 ηνπ 1986
19 ηνπ 1990
46(I) ηνπ 1992
96(I) ηνπ 1992
41(I) ηνπ 1994
15(I) ηνπ 1995
21(I) ηνπ 1997
82(I) ηνπ 1999
149(I) ηνπ 1999
2(I) ηνπ 2000
135(I) ηνπ 2000
151(I) ηνπ 2000
76(I) ηνπ 2001

(α) εηαηξεία, ζεκαίλεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκνπ,
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70(I) ηνπ 2003
167(I) ηνπ 2003
92(I) ηνπ 2004
24(I) ηνπ 2005
129(I) ηνπ 2005
130(I) ηνπ 2005
98(I) ηνπ 2006
124(I) ηνπ 2006
70(I) ηνπ 2007
71(I) ηνπ 2007
131(I) ηνπ 2007
186(I) ηνπ 2007
87(I) ηνπ 2008
41(I) ηνπ 2009
49(I) ηνπ 2009
99(I) ηνπ 2009
42(I) ηνπ 2010
60(I) ηνπ 2010
88(I) ηνπ 2010
53(I) ηνπ 2011
117(I) ηνπ 2011
145(I) ηνπ 2011
157(I) ηνπ 2011
198(I) ηνπ 2011
64(I) ηνπ 2012
98(I) ηνπ 2012
190(Η) ηνπ 2012
203(Η) ηνπ 2012
6(Η) ηνπ 2013
90(Η) ηνπ 2013.
(β) αιινδαπή εηαηξεία, ζεκαίλεη ηε δηεχζπλζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 347(1)(δ) ηνπ πεξί
Δηαηξηψλ Νφκνπ,
Κεθ. 116.
77 ηνπ 1977
54(Η) ηνπ 2011
146(Η) ηνπ 2011.

(γ) ζπλεηαηξηζκφ, ζεκαίλεη ηνλ θχξην ηφπν φπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο
δειψλεηαη ζηε γξαπηή δήισζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξφξξπζκσλ
θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπο·
«εηδηθή ζπκκεηνρή» ζεκαίλεη ηελ άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζε κία εηαηξεία, ε νπνία -

190(Η) ηνπ 2007
72(Η) ηνπ 2009
143(Η) ηνπ 2012
60(Η) ηνπ 2013.

(α) αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηνλ (10%) ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ, θαηά ηα άξζξα 28, 29 θαη 30 ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο
(Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ φξσλ γηα ηελ άζξνηζή ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 34 θαη 35 ησλ ελ ιφγσ Νφκσλ,
ή
(β) επηηξέπεη ηελ άζθεζε ζεκαληηθήο επηξξνήο ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία πθίζηαηαη ε
ζπκκεηνρή·
«ειεγθηήο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν
αλαγθαία πξνζφληα γηα ην δηνξηζκφ ηνπ σο ειεγθηή εηαηξείαο·

«ελεκεξσηηθφ δειηίν » ζεκαίλεη δειηίν πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ΟΔΔ, θαηά ην άξζξν
114(Η) ηνπ 2005 77 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη πνπ δε δηέπεηαη απφ ηνπο πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ
144(Η) ηνπ 2012 Γειηίνπ Νφκνπο·
63(Η) ηνπ 2013.
«εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ» ζεκαίλεη ΟΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6(2)(β)·
«εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη
ΟΔΔ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ:
(α) ΓΟΔΔ,
(β) εηαηξεία δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ,
(γ) ΔΠΔΤ·
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«εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ, φηαλ απηφο είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ·
«επαγγεικαηίαο επελδπηήο» ζεκαίλεη επελδπηή πνπ ζεσξείηαη επαγγεικαηίαο πειάηεο ή πνπ κπνξεί,
θαηφπηλ αηηήκαηνο, λα αληηκεησπίδεηαη σο επαγγεικαηίαο πειάηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γεχηεξνπ
144(Η) ηνπ 2007 Παξαξηήκαηνο ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ
106(Η) ηνπ 2009 Νφκνπ, φπσο απηφο, δηνξζψζεθε·
141(Η) ηνπ 2012
154(Η) ηνπ 2010.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Πξψην (Η):
16.11.2012
30.11.2012.
«επαξθψο ελεκεξσκέλνο επελδπηήο» ζεκαίλεη θάζε επελδπηή πνπ δελ ζεσξείηαη επαγγεικαηίαο
επελδπηήο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α) ν επελδπηήο βεβαηψλεη γξαπηψο φηη είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνο επελδπηήο θαη φηη έρεη
ιάβεη γλψζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρεδηαδφκελε επέλδπζε, θαη

66(Η) ηνπ 1997
74(Η) ηνπ 1999
94(Η) ηνπ 2000
119(Η) ηνπ 2003
4(Η) ηνπ 2004
151(Η) ηνπ 2004
231(Η) ηνπ 2004
235(Η) ηνπ 2004
20(Η) ηνπ 2005
80(Η) ηνπ 2008
100(Η) ηνπ 2009
123(Η) ηνπ 2009
27(Η) ηνπ 2011
104(Η) ηνπ 2011
107(Η) ηνπ 2012
14(Η) ηνπ 2013
87(Η) ηνπ 2013
102(Η) ηνπ 2013
141(Η) ηνπ 2013.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Πξψην (Η):
19.9.2003.

(β) είηε ε επέλδπζή ηνπ ζε ΟΔΔ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην πνζφ ησλ εθαηφλ είθνζη πέληε
ρηιηάδσλ επξψ (€125.000) είηε έρεη αμηνινγεζεί σο επαξθψο ελεκεξσκέλνο επελδπηήο απφ
πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπο
φπσο δηνξζψζεθαλ ή απφ ΔΠΔΤ ή απφ εηαηξεία δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ, θαη απφ ηελ αλσηέξσ
αμηνιφγεζε πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη ηελ αλαγθαία πείξα θαη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ΟΔΔ·

ν φξνο «επελδπηηθέο ππεξεζίεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεη ην άξζξν 2(1) ησλ πεξί Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο απηφο δηνξζψζεθε·
73(Η) ηνπ 2009
5(Η) ηνπ 2012
65(Η) ηνπ 2014.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Πξψην (Η):
31.7.2009.

«Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο» ζεκαίλεη ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκνπ, φπσο απηφο δηνξζψζεθε·

«επηρείξεζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ» ή «ΔΠΔΤ» ή «επηρείξεζε επελδχζεσλ» έρεη ηελ έλλνηα
πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν «Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ» ην άξζξν 2(1) ησλ πεξί
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο απηφο
δηνξζψζεθε·
«εηαηξεία» ζεκαίλεη εηαηξεία θαηά ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν ή αλάινγν λφκν νπνηαζδήπνηε άιιεο
ρψξαο·
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«εηαηξεία επελδχζεσλ» ζεκαίλεη εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ ή/θαη εηαηξεία
επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ·
«εηαηξεία επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ» ζεκαίλεη εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε θαηά ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκν, ε νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλε λα ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ θαηά
ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
Μέξνο ΗΗ,
Κεθάιαην 2.

«εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ» ζεκαίλεη εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ε νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλε λα ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία
επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
«εηαηξεία ζπκκεηνρψλ» ζεκαίλεη εηαηξεία κε ζπκκεηνρή ζε κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο εηαηξείεο (α) ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ εθαξκνγή επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ή ζηξαηεγηθψλ δηα κέζνπ
είηε ζπγαηξηθψλ ηεο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ ηεο είηε ζπκκεηνρψλ ηεο ζε άιιεο
εηαηξείεο, απνζθνπψληαο ζηελ αχμεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αμίαο ηνπο, θαη
(β) ε νπνία (i) ελεξγεί γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ θαη νη κεηνρέο ηεο έρνπλ εηζαρζεί ζε ξπζκηδφκελε αγνξά
θξάηνπο κέινπο, ή
(ii) δελ έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θέξδνπο γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο, κε ηελ εθπνίεζε
ζπκκεηνρψλ πνπ θαηέρεη ζε ζπγαηξηθέο ηεο ή ζε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο, φπσο
θαηαδεηθλχεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο ή ζε άιια επίζεκα ζηνηρεία·
«έθνξνο» ζεκαίλεη, ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο, ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε θαηά ηνλ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν θαη, ζηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκψλ, ηνλ Έθνξν πλεηαηξηζκψλ θαηά ηνπο πεξί
Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξξφξπζκσλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπο·
«ζεκαηνθχιαθαο» ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν, θαηά ηα νξηδφκελα, θαηά πεξίπησζε, ζην άξζξν 23(1) ή
(3) ή (5) ή ζην άξζξν 116(4), αλαθνξηθά κε νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζψπσλ, ζην νπνίν θαηαηίζεληαη πξνο θχιαμε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ·
ν φξνο «ζπγαηξηθή εηαηξεία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζε απηφλ ην άξζξν 148 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκνπ ή αληίζηνηρνο λφκνο άιιεο ρψξαο, θαηά πεξίπησζε·
«Ηδηψηεο επελδπηήο» ζεκαίλεη επελδπηή πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
ππαγσγή ηνπ ζηελ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηία επελδπηή ή ηνπ επαξθψο ελεκεξσκέλνπ επελδπηή·
«θαλνληζκφο», αλαθνξηθά κε ακνηβαίν θεθάιαην, ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηά
ην άξζξν 48·

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L 083,
22.3.2013, ζ. 1·
L 167,
19.6.2013,
ζ. 60.

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 231/2013» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καη’
εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 231/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2012 πξνο
ζπκπιήξσζε ηεο νδεγίαο 2011/61/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά
ηηο εμαηξέζεηο, ηνπο γεληθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο, ηνπο ζεκαηνθχιαθεο, ηε κφριεπζε, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ
επνπηεία» φπσο δηνξζψζεθε·

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L 115,
25.4.2013, ζ. 1.

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 345/2013» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο
(ΔΔ) αξηζ. 345/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Απξηιίνπ 2013
ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ»·

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L 176,
10.7.2010,
ζ. 1· L 284,
17.10.2012,
ζ. 16.

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 583/2010» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο
(ΔΔ) αξηζ. 583/2010 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 1εο Ηνπιίνπ 2010 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2009/65/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
επελδπηέο θαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη, φηαλ νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηνπο επελδπηέο ή ην ελεκεξσηηθφ δειηίν δηαηίζεληαη ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν πιελ ηνπ ραξηηνχ θαη κέζσ
δηθηπαθνχ ηφπνπ», φπσο δηνξζψζεθε·
«θαηαζηαηηθά έγγξαθα» ζεκαίλεη, ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο επελδχζεσλ, ην ηδξπηηθφ έγγξαθν θαη ην
θαηαζηαηηθφ θαηά ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν θαη, ζηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ, ηε ζπκθσλία
ζπλεηαηξηζκνχ·
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ν φξνο «θείκελε λνκνζεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεη ην άξζξν 2 ηνπ πεξί ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκνπ, φπσο απηφο δηνξζψζεθε·
«θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιν θξάηνο πνπ είλαη
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, ε νπνία ππνγξάθεθε ζην
Οπφξην ηελ 2α Μαΐνπ 1992, θαη πξνζαξκφζηεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ην νπνίν ππνγξάθεθε ζηηο
Βξπμέιιεο ηελ 17ε Μαΐνπ 1993, σο ε πκθσλία απηή πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη·
«κεξίδην» ζεκαίλεη κεξίδην ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή κεηνρή εηαηξείαο επελδχζεσλ ή ζπκθέξνλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο·
«κεξηδηνχρνο», αλαθνξηθά κε ΟΔΔ, ζεκαίλεη ηνλ θάηνρν κεξηδίνπ ή θιάζκαηνο κεξηδίνπ·
«κέηνρνο» ζεκαίλεη ηνλ θάηνρν κεηνρήο εηαηξείαο επελδχζεσλ·
ν φξνο «κεηξηθή εηαηξεία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζην φξν απηφ ην άξζξν 148 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκνπ ή αλάινγνο λφκνο άιιεο ρψξαο·
«νδεγία» ζεκαίλεη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο·
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L 193,
18.7.1983,
ζ. 1· L 158,
10.6.2013
ζ. 365.

«Οδεγία 83/349/ΔΟΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «έβδνκε Οδεγία
83/349/ΔΟΚ, ε νπνία βαζίδεηαη ζην άξζξν 54 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν δ) ηεο ζπλζήθεο γηα ηνπο
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2013/24/ΔΔ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Μαΐνπ 2013·

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L 145,
30.4.2004, ζ. 1·
L 331,
15.12.2010,
ζ. 120.

«Οδεγία 2004/39/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2004/39/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, γηα ηηο αγνξέο
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 85/611/ΔΟΚ θαη 93/8/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2000/12/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 93/22/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία
2010/78/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010·

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L 302,
17.11.2009,
ζ. 32· L 145,
31.5.2013, ζ. 1.

«Οδεγία 2009/65/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2009/65/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 γηα ην ζπληνληζκφ ησλ
λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ
επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ)», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2013/14/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2013·

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
ΔΔ: L 174,
1.7.2011,
ζ. 1· L 145,
31.5.2013, ζ. 1.

«Οδεγία 2011/61/ΔE» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2011/61/ΔE ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2011 «ζρεηηθά κε ηνπο δηαρεηξηζηέο
νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2003/41/ΔΚ θαη
2009/65/ΔΚ θαη ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1060/2009 θαη (ΔΔ) αξηζ. 1095/2010», φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2013/14/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
21εο Μαΐνπ 2013·
«ΟΔΔ» ή «νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ή
επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, πνπ (α) ζπγθεληξψλεη θεθάιαηα απφ αξηζκφ επελδπηψλ κε ζθνπφ ηελ επέλδπζή ηνπο ζχκθσλα κε
θαζνξηζκέλε επελδπηηθή πνιηηηθή, πξνο φθεινο απηψλ ησλ επελδπηψλ θαη

78(Η) ηνπ 2013.

(β) δελ έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ θαηά ην άξζξν 9 ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ή ηελ ελαξκνληζηηθή κε ην Άξζξν 5 ηεο
Οδεγίαο 2009/65/ΔΚ λνκνζεζία άιινπ θξάηνπο κέινπο·
«ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο» ή «νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ ηεο Γεκνθξαηίαο» (α) ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο ζπκβαηηθήο κνξθήο θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ην
Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ή
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(β) ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ, έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ ή θαηά ην άξζξν 115 θαη
δηαηεξεί ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, ηα δε θεληξηθά ηνπ γξαθεία
βξίζθνληαη ζηε Γεκνθξαηία, ή
(γ) ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο ζπλεηαηξηζκφο, έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ ή θαηά ην άξζξν 115 θαη δηαηεξεί ηε
δηεχζπλζε ηνπ θχξηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, ν δε ηφπνο
βαζηθήο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνθξαηία·
«νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ» ζεκαίλεη ΟΔΔ πνπ έρεη
ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 115(2)·
«ΟΔΚΑ» ζεκαίλεη νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, ν νπνίνο εκπίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο θαη δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ
Νφκνπ∙
«πηζησηηθφ ίδξπκα» ζεκαίλεη ηξάπεδα ή ζπλεξγαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα·
«πξφζσπα πνπ αλακεηγλχνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ΟΔΔ» ζεκαίλεη ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ΟΔΔ, ην
ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ·
«ζηαζεξφ κέζν» ζεκαίλεη επηζηνιή ή θείκελν, δηαβηβαζζέλ κέζσ ηειενκνηφηππνπ, ή ειεθηξνληθφ
κήλπκα ή άιιν ηξφπν θαηαγξαθήο θαη δηάζεζεο κηαο πιεξνθνξίαο∙
«ζηελνί δεζκνί», κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ, ζεκαίλεη ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία
απηά ηα πξφζσπα (α) ζπλδένληαη κε ζρέζε ζπκκεηνρήο, δειαδή θαηνρή, άκεζα ή δηα κέζνπ ειέγρνπ, πνζνζηνχ
ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ηνπ θεθαιαίνπ εηαηξείαο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή
(β) ζπλδένληαη κε ζρέζε ειέγρνπ, θπξίσο ζρέζε κεηαμχ κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο,
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 83/349/ΔΟΚ γηα ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ή
παξφκνηα ζρέζε κεηαμχ πξνζψπνπ θαη επηρείξεζεο· γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, ζπγαηξηθή επηρείξεζε άιιεο ζπγαηξηθήο ζεσξείηαη επίζεο ζπγαηξηθή ηεο
κεηξηθήο επηρείξεζεο απηψλ ησλ ζπγαηξηθψλ, ή
(γ) ζπλδένληαη κφληκα κε ην απηφ πξφζσπν κε ζρέζε ειέγρνπ·
«ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ» ζεκαίλεη γξαπηή ζπκθσλία πνπ θαηαξηίδεηαη σο αξρηθφ θείκελν απφ ην
γεληθφ ζπλεηαίξν θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνξηθά κε ην ρεηξηζκφ
ππνζέζεσλ θαη ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
κεηά απφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή αλαζεσξήζεηο ηνπ·
«ζπλδεδεκέλν πξφζσπν» ζεκαίλεη, θαηά πεξίπησζε (α) κεηξηθή εηαηξεία ή ζπγαηξηθή εηαηξεία, ηνπ ΟΔΔ ή ησλ δηεπζπλφλησλ ηνπ,
(β) ζπγαηξηθή εηαηξεία εηαηξείαο, ηεο νπνίαο ν ΟΔΔ ή θάπνηνο απφ ηνπο δηεπζχλνληέο ηνπ
απνηεινχλ επίζεο ζπγαηξηθή εηαηξεία,
(γ) νπνηαδήπνηε άιιε εηαηξεία πνπ δελ είλαη ζπγαηξηθή ηνπ ΟΔΔ ή θάπνηνπ απφ ηνπο
δηεπζχλνληέο ηνπ, αιιά ζηελ νπνία ν ΟΔΔ ή νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δηεπζχλνληέο ηνπ
θαηέρνπλ, γηα ίδην φθεινο, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ή ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ,
(δ) ζπλεηαηξηζκφ ή εκπίζηεπκα, πνπ έρεη ζπκθέξνλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφλ
(20%) ζε ΟΔΔ ή νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δηεπζχλνληέο ηνπ·
«ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο» ή «ζπλεηαηξηζκφο» ζεκαίλεη ζπλεηαηξηζκφ εγγεγξακκέλν
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ
Δπσλπκηψλ Νφκν, νπνίνο είλαη αλαγλσξηζκέλνο λα ιεηηνπξγεί σο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο II ή ηνπ Μέξνπο VI ζηελ πεξίπησζε νξγαληζκνχ
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ·
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«ζπλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ έρεη γίλεη δεθηφ ζε ζπλεηαηξηζκφ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο σο ζπλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία
ζπλεηαηξηζκνχ, θαη ην νπνίν, θαηά ην ρξφλν πξνζρψξεζεο ζε απηφ ην ζπλεηαηξηζκφ, ζπλεηζθέξεη ή
αλαιακβάλεη λα ζπλεηζθέξεη έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζην θεθάιαην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν, δελ επζχλεηαη γηα ηα ρξέε ή ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πέξαλ ηνπ πνζνχ πνπ είρε ζπλεηζθέξεη ή ηνπ
πνζνχ πνπ αλέιαβε ππνρξέσζε λα ζπλεηζθέξεη·
«ηξίηε ρψξα» ζεκαίλεη ρψξα πνπ δελ είλαη θξάηνο κέινο.
(2) ηνλ παξφληα Νφκν θαη ζηηο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελεο θαλνληζηηθέο ή αηνκηθέο δηνηθεηηθέο
πξάμεηο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε λνκνζεηηθή πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο κε Οδεγία,
Καλνληζκφ ή Απφθαζε, ζεκαίλεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε φπσο απηή εθάζηνηε δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ην θείκελν.
Πεδίν
εθαξκνγήο.

3.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ ζε ΟΔΔ θξάηνπο άιινπ απφ ηε Γεκνθξαηία,
ηνπ Μέξνπο IV θαη ησλ άξζξσλ 20, 106, 112 θαη 113 ζε ΟΔΔ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζε ΟΔΔ θξάηνπο
άιινπ απφ ηε Γεκνθξαηία θαη ηνπ άξζξνπ 114(3) σο πξνο ηνπο νξγαληζκνχο ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ν παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζε ΟΔΔ ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ζηα πξφζσπα πνπ αλακεηγλχνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ΟΔΔ.
(2) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη(α) ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ· θαη
(β) ζηηο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ· θαη

52(Η) ηνπ 2010
114(Η) ηνπ 2010
126(Η) ηνπ 2010
2(Η) ηνπ 2012
37(Η) ηνπ 2012
170(Η) ηνπ 2012
193(Η) ηνπ 2012.

(γ) ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ· θαη

35(I) ηνπ 2002
141(I) ηνπ 2003
165(I) ηνπ 2003
69(I) ηνπ 2004
70(I) ηνπ 2004
136(I) ηνπ 2004
152(I) ηνπ 2004
153(I) ηνπ 2004
240(I) ηνπ 2004
17(I) ηνπ 2005
26(I) ηνπ 2008
105(I) ηνπ 2009
50(I) ηνπ 2011
132(Η) ηνπ 2013.

(δ) ζηηο νληφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ
Δξγαζηψλ θαη άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ· θαη

208(Η) ηνπ 2012.

(ε) ζηηο νληφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ
Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ
Παξνρψλ Νφκνπ· θαη
(ζη) ζηα θαζεζηψηα ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ή ζε θαζεζηψηα απνηακίεπζεο εξγαδνκέλσλ· θαη
(δ) ζηηο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ ηηηινπνίεζεο· θαη

14(Η) ηνπ 1993
32(Η) ηνπ 1993
91(I) ηνπ 1994
45(I) ηνπ 1995
74(Η) ηνπ 1995
50(Η) ηνπ 1996

(ε) ζηνπο εγθεθξηκέλνπο επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο θαηά ηνλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ
Αμηψλ Κχπξνπ Νφκν.
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16(Η) ηνπ 1997
62(Η) ηνπ 1997
71(Η) ηνπ 1997
83(Η) ηνπ 1997
29(Η) ηνπ 1998
137(Η) ηνπ 1999
19(Η) ηνπ 2000
20(Η) ηνπ 2000
39(Η) ηνπ 2000
42(Η) ηνπ 2000
49(I) ηνπ 2000
50(Η) ηνπ 2000
136(Η) ηνπ 2000
137(Η) ηνπ 2000
141(Η) ηνπ 2000
142(Η) ηνπ 2000
175(Η) ηνπ 2000
9(Η) ηνπ 2001
37(Η) ηνπ 2001
43(Η) ηνπ 2001
66(Η) ηνπ 2001
79(Η) ηνπ 2001
80(Η) ηνπ 2001
81(Η) ηνπ 2001
82(Η) ηνπ 2001
105(Η) ηνπ 2001
119(Η) ηνπ 2001
120(Η) ηνπ 2001
1(Η) ηνπ 2002
87(Η) ηνπ 2002
147(Η) ηνπ 2002
162(Η) ηνπ 2002
184(Η) ηνπ 2003
164(Η) ηνπ 2004
205(Η) ηνπ 2004
43(Η) ηνπ 2005
99(Η) ηνπ 2005
115(Η) ηνπ 2005
93(Η) ηνπ 2006
28(Η) ηνπ 2007
56(Η) ηνπ 2009
90(Η) ηνπ 2009
171(Η) ηνπ 2012.
ΜΔΡΟ ΙΙ: ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ
Κεθάλαιο 1: Γενικά σαπακηηπιζηικά και διακπίζειρ ΟΔΔ
Μνξθέο ΟΔΔ
θαη ρξήζε ηνπ
πξνζδηνξηζκνχ
ΟΔΔ.

4.-(1) Ο ΟΔΔ δχλαηαη λα ζπζηαζεί ιακβάλνληαο κφλν κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο:

(α) σο ακνηβαίν θεθάιαην∙
(β) σο εηαηξεία επελδχζεσλ, κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε
κεηνρέο∙
(γ) σο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.
(2) Δθφζνλ ν ΟΔΔ ζπζηάζεθε (α) σο ακνηβαίν θεθάιαην, ε νλνκαζία ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ έλδεημε «ακνηβαίν
θεθάιαην»·
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(β) σο εηαηξεία επελδχζεσλ, ε επσλπκία ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ έλδεημε «εηαηξεία
επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ» ή «εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ», θαηά
πεξίπησζε· θαη
(γ) σο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε επσλπκία ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ
έλδεημε «ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο».
(3) Ζ ρξήζε ηνπ πξνζδηνξηζηηθνχ φξνπ «νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ» ή «ΟΔΔ»
επηηξέπεηαη κφλν ζε ΟΔΔ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ παξφληνο
Μέξνπο.
(4) Ζ ζχζηαζε ΟΔΔ επηηξέπεηαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
Απαγφξεπζε
κεηαηξνπήο
ΟΔΔ ζε
νληφηεηα πνπ
δελ είλαη ΟΔΔ.

5. Ο ΟΔΔ απαγνξεχεηαη λα κεηαηξαπεί, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε νληφηεηα πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

Γηαρείξηζε
ηνπ ΟΔΔ.

6.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6(5) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ζηνπο ΓΟΔΔ, ε δηαρείξηζε ΟΔΔ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηελ ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ θαη εηδηθφηεξα (α) ηε δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΟΔΔ θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΔΔ·
(β) ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΔΔ, ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη θαησηέξσ ππεξεζίεο:
(i) ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ λνκηθήο θχζεο θαη ππεξεζίεο
ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΔΔ,
(ii) ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη εμππεξέηεζεο κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ,
(iii) απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ θαη θαζνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ
κεξηδίσλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ θνξνινγηθψλ δεηεκάησλ,
(iv) έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ,
(v) ηήξεζε κεηξψνπ κεξηδηνχρσλ,
(vi) δηαλνκή θεξδψλ ηνπ ΟΔΔ,
(vii) έθδνζε, εμαγνξά θαη εμφθιεζε κεξηδίσλ,
(viii) δηεθπεξαίσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ
απνζηνιήο εληχπσλ θαη βεβαηψζεσλ,
(ix) ηήξεζε αξρείσλ·
(γ) ηε δηαθήκηζε ηνπ ΟΔΔ θαη πξνψζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ.
(2) Ο ΟΔΔ είλαη(α) είηε απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, νπφηε δελ νξίδεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, εθφζνλ έρεη ιάβεη ηε
κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(i) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ κε ηε ρξήζε κφριεπζεο, δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά
ην φξην ησλ εθαηφλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€100.000.000),
(ii) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ, δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά
ην φξην ησλ πεληαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€500.000.000), εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα ΟΔΔ ρσξίο κφριεπζε θαη νη κεξηδηνχρνη ηνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα εμαγνξάο ησλ
κεξηδίσλ ηνπο, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα αζθεζεί θαηά ηε δηάξθεηα πέληε εηψλ
απφ ηελ εκεξνκελία αξρηθήο επέλδπζεο ζηνλ ΟΔΔ,
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(iii) νη πξνζππνγξάθνληεο ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο
επελδχζεσλ ή, ζε πεξίπησζε πθηζηάκελεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηα κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηήο απνθαζίζνπλ λα κε δηνξίζνπλ εμσηεξηθφ
δηαρεηξηζηή, αιιά λα αζθήζνπλ εζσηεξηθή δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, είηε
ππνρξεσηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ππεξβαίλνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο
(ii) ή (iii) φξηα, θαηά πεξίπησζε, είηε πξναηξεηηθά, επεηδή επηιέγνπλ ηελ ππαγσγή
ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Νφκνπ, νπφηε ε
εηαηξεία επελδχζεσλ ζεσξείηαη ΓΟΔΔ θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ Νφκνπ·
(β) είηε εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνο, νπφηε νξίδεη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ
εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ν νπνίνο(i) απνηειεί ΓΟΔΔ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, ή
(ii) εάλ δελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i), επηηξέπεηαη λα
ιεηηνπξγεί είηε σο ΓΟΔΔ ζπκκνξθνχκελνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, είηε σο εηαηξεία
δηαρείξηζεο ζπκκνξθνχκελε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν είηε σο ΔΠΔΤ δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη
Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο απηνί δηνξζψζεθαλ.
(3) Έθαζηνο απφ ηνπο απηνδηαρεηξηδφκελνπο ΟΔΔ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο δηαρεηξηζηέο ΟΔΔ, εθφζνλ
δελ απνηεινχλ ΓΟΔΔ, θαηαρσξείηαη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4(3) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, ζε Δηδηθφ Μεηξψν ΓΟΔΔ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ ελ
ιφγσ Νφκνπ, ην νπνίν ηεξεί ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο:
Ννείηαη φηη, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ξπζκίδεη κε νδεγία ηεο θάζε ηερληθφ ζέκα ή ιεπηνκέξεηα γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ.
Γηθαίσκα
εμαγνξάο ή
εμφθιεζεο
ησλ κεξηδίσλ
ηνπ ΟΔΔ.

7.-(1) Ο ΟΔΔ ζπλίζηαηαη -

(α) είηε σο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ, εθφζνλ νη κεξηδηνχρνη ηνπ
έρνπλ δηθαίσκα εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπο (i) νπνηεδήπνηε, ή
(ii) αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ην έλα έηνο θαη
πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ·
(β) είηε σο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ, νπφηε νη κεξηδηνχρνη ηνπ
έρνπλ δηθαίσκα εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπο(i) αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην έλα έηνο, ρσξίο φκσο λα
εθηείλνληαη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε εηψλ θαη πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ
θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ, ή
(ii) ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα
θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ.
Καη’ εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξάγξαθνπ (i) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ,
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΟΔΔ πνπ ζπληζηά εηαηξεία επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 345/2013, επηηξέπεηαη ε αξρηθή πεξίνδνο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ ηνπο λα εθηείλεηαη
ζε δηάζηεκα κέρξη θαη δέθα έηε απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζήο ηνπο.
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(2) Με ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε κεξηδίσλ, εμνκνηψλνληαη νη ελέξγεηεο ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή ηνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα κελ απνθιίλεη αηζζεηά ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεξηδίσλ ηνπ
.
ΟΔΔ απφ ηελ θαζαξή ηνπ αμία ε ηηκή απηή ζεσξείηαη φηη δελ απνθιίλεη αηζζεηά, φηαλ ε απφθιηζε δελ
ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφλ (5%) ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΔΔ.
Δηζαγσγή
κεξηδίσλ
ΟΔΔ ζε
ρξεκαηηζηεξηαθή
αγνξά,
νξγαλσκέλε
αγνξά
ή κεραληζκφ
δηαπξαγκάηεπζεο.

8.-(1)(α) Δπηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ρσξίο δηαπξαγκάηεπζε, κεξηδίσλ ΟΔΔ ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά
πνπ ιεηηνπξγεί:

(i) ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο·
(ii) ζε ηξίηε ρψξα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ππνγξάςεη
κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο, Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο
Πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, δηαηάμεηο.
(β) Δπηηξέπεηαη ε εηζαγσγή, πξνο δηαπξαγκάηεπζε κεηνρψλ ΟΔΔ πνπ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο
επελδπηέο θαη έρεη ιάβεη ηε κνξθή εηαηξίαο επελδχζεσλ, ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ
ιεηηνπξγεί(i) ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο·
(ii) ζε ηξίηε ρψξα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ππνγξάςεη
κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο, Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο
Πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, δηαηάμεηο.
(2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε
ησλ κεξηδίσλ ή θαηεγνξίαο κεξηδίσλ ΟΔΔ ζε νξγαλσκέλε αγνξά δηαπξαγκαηεχζηκσλ ΟΔΔ ή ζε
πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο δηαπξαγκαηεχζηκσλ ΟΔΔ, πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία ή ζε
άιιν θξάηνο κέινο, ή ζε ηξίηε ρψξα κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο νπνίαο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη
ππνγξάςεη Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε αγνξά δηαηάμεηο εθφζνλ ζσξεπηηθά(α) ηα κεξίδηα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ηέηνηα αγνξά ή ζε ηέηνην κεραληζκφ
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο·
(β) ν ΟΔΔ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12·
(γ) πξφθεηηαη γηα ΟΔΔ πνπ δηαηίζεηαη ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ή/θαη επαξθψο
ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο θαη δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ άξζξσλ 36
θαη 37 θαζ’ φιελ ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ·
(δ) έρεη νξηζηεί έλαο ηνπιάρηζηνλ εηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο, ν νπνίνο ιακβάλεη κέηξα ψζηε ε
ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ λα κε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ θαζαξή αμία
ελεξγεηηθνχ ηνπ θαη, εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, απφ ηελ ελδεηθηηθή θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ
ηνπ·
(ε) πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεξηδίσλ, έρνπλ θαηαηεζεί νινζρεξψο ζην
ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα νξίδεη κε νδεγίεο ηεο (α) εηδηθέο ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνπο ΟΔΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2),
εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο θαη εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε, θαηά πεξίπησζε, ησλ κεξηδίσλ
ηνπο ζε αγνξά, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη, αλαθνξηθά κε ην εδάθην (2), ν νξηζκφο ελφο
ηνπιάρηζηνλ εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή θαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ΟΔΔ·
θαη
(β) ηα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ησλ ΟΔΔ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2), ην ελεκεξσηηθφ ηνπο δειηίν, νη εθζέζεηο θαη νη
θαηαζηάζεηο ηνπο· θαη
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(γ) ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ παξνρή άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην
εδάθην (2), επηπιένλ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12· θαη
(δ) θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα ή άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΔΔ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2).
ΟΔΔ κε
πεξηζζφηεξα
επελδπηηθά
ηκήκαηα.

9.-(1) Δπηηξέπεηαη ε ζπγθξφηεζε ΟΔΔ, κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, θαζέλα απφ
ηα νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, σο απηνηειήο ΟΔΔ. ΟΔΔ κε πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα ζπληζηά εληαία λνκηθή νληφηεηα.
(2) Κάζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ΟΔΔ, εθδίδεη κεξίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία πνπ
.
ζπγθξνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ε αμία ησλ κεξηδίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη αλά επελδπηηθφ ηκήκα.
(3) Οη κεξηδηνχρνη έρνπλ δηθαηψκαηα πνπ πεγάδνπλ κφλν απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην
επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ νπνίνπ κεξίδηα έρνπλ απνθηήζεη, θαζέλα δε επελδπηηθφ ηκήκα είλαη ππέγγπν γηα
.
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχζηαζε, ηε ιεηηνπξγία ή ηε δηάιπζή ηνπ ν θαλνληζκφο ή
ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα νξίδνπλ παξεθθιίζεηο απφ ην παξφλ εδάθην.
(4) Ο θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ πεξηέρνπλ κλεία ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφο
ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα.
(5) Έλα ηκήκα ελφο ΟΔΔ κπνξεί λα επελδχζεη ζε άιιν ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ (εθεμήο «ηκήκα
ζηφρνο») εθφζνλ απηή ε δπλαηφηεηα πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
(α) επελδχεη ζπλνιηθά κέρξη ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφλ (35%) ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζε άιιν
επελδπηηθφ ηκήκα ή άιια επελδπηηθά ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ·
(β) ην ηκήκα ζηφρνο δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά κεξίδηα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ΟΔΔ πνπ έρεη πξνβεί
ζηελ επέλδπζε ζε απηφ·
(γ) αλαζηέιινληαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα κεξίδηα, ηα νπνία
αληηζηνηρνχλ ζε ζπκκεηνρή ηκήκαηνο ΟΔΔ ζε άιιν ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα πθίζηαηαη ε ακνηβαία ζπκκεηνρή·
(δ) ε αμία ησλ κεξηδίσλ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηηο επελδχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν (α), δελ ιακβάλεηαη ππφςε δχν θνξέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ
ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ
ηνπ ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ ή ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο·
(ε) δελ θαηαινγίδνληαη ακνηβέο ή πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο, δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ή εμφθιεζεο,
νχηε έμνδα γηα ηε δηάζεζε θαη ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε, σο πξνο ηηο επελδχζεηο ηκήκαηνο
ΟΔΔ ζε άιιν ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ.
(6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ
επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ρσξίο λα αλαθαιεί θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηνπ.
(7) Κάζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ δηαιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε απηνηειψο, ρσξίο ε
δηάιπζε θαη εθθαζάξηζή ηνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε άιισλ ηκεκάησλ ηνπ ΟΔΔ.
(8) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ξπζκίδεη κε νδεγίεο ηεο, ηπρφλ πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ
πξέπεη λα πεξηέρνπλ ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ, θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα
ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάιπζε ΟΔΔ κε πεξηζζφηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα.

Μεηαηξνπή
ΟΔΔ θαη
εηαηξεηψλ σο
πξνο ηνλ
αξηζκφ ησλ
επελδπηηθψλ
ηκεκάησλ ηνπο.

10.-(1) ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε έλα επελδπηηθφ ηκήκα επηηξέπεηαη λα θαηαζηεί ΟΔΔ κε πεξηζζφηεξα
επελδπηηθά ηκήκαηα, κε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ εγγξάθσλ, ηε
δεκηνπξγία πξφζζεησλ ηκεκάησλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, εθφζνλ ν
ΟΔΔ είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ ή ζπλεηαηξηζκφο, ηνπ θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηένπ πεξί Δηαηξεηψλ
.
.
Νφκνπ ζηελ Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ ζηελ
πεξίπησζε απηή, νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΔΔ πνπ πθίζηαληαη κέρξη ηε δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ,
παξακέλνπλ ζην αξρηθψο κνλαδηθφ επελδπηηθφ ηκήκα θαη νη αγσγέο θαη άιιεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
έρνπλ αζθεζεί ππέξ ή θαηά ηνπ ΟΔΔ ζπλερίδνληαη έλαληη ηνπ αξρηθψο κνλαδηθνχ επελδπηηθνχ ηκήκαηνο.
(2) ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα επηηξέπεηαη λα θαηαζηεί ΟΔΔ κε έλα
επελδπηηθφ ηκήκα, κε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ εγγξάθσλ ηνπ,
δηάιπζε φισλ ησλ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ πιελ ελφο θαη ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Νφκνπ θαη, εθφζνλ ν ΟΔΔ είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ ή ζπλεηαηξηζκφο, ηνπ θαηά πεξίπησζε
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εθαξκνζηένπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ή πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ
.
Δπσλπκηψλ Νφκνπ ζηελ πεξίπησζε απηήο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο ησλ επελδπηηθψλ
ηκεκάησλ πνπ δηαιχνληαη, εμνθιείηαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ησλ ηκεκάησλ, ηπρφλ δε
αμηψζεηο ηνπο κεηαθέξνληαη ζην κνλαδηθφ επελδπηηθφ ηκήκα πνπ ν ΟΔΔ δηαηεξεί.
(3) Δηαηξεία κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηε Γεκνθξαηία επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπεί ζε εηαηξεία
επελδχζεσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, δεκηνπξγψληαο ηέηνηα ηκήκαηα κε ηελ
ηήξεζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ εμνθιεζεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία
.
κεηαηξνπήο νη κέρξη ηελ εκεξνκελία κεηαηξνπήο, αμηψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ
δεκηνπξγνχκελσλ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ, θαη’ αλαινγίαλ ηνπ χςνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζελφο έλαληη
ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ φισλ ησλ ηκεκάησλ.
(4) Γηα ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) έσο (3), απαηηείηαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο.
(5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα ξπζκίδεη ηερληθά δεηήκαηα θαη
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Γπλαηφηεηα
κεηαβνιήο
λνκηθήο κνξθήο
ΟΔΔ.

11.-(1)ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ην
άξζξν 13 επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπεί είηε ζε ακνηβαίν θεθάιαην πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ είηε ζε ζπλεηαηξηζκφ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, εθφζνλ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπ, κε
πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ ςήθσλ ησλ κεηφρσλ πνπ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζηε
ζπλέιεπζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα κεηαβάιινληαη θαηά ηξφπν πνπ
.
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 θαη 66, αληίζηνηρα εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηεο
εηαηξείαο επελδχζεσλ ζε ζπλεηαηξηζκφ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαζνξηδνκέλσλ πξνυπνζέζεσλ,
απαηηείηαη θαη ε πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαιακβάλεη θαζήθνληα γεληθνχ
ζπλέηαηξνπ, φζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ.
(2) ΟΔΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί σο ακνηβαίν θεθάιαην θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ην άξζξν 13
επηηξέπεηαη είηε ζε εηαηξεία επελδχζεσλ είηε ζε ζπλεηαηξηζκφ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ δηέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθφζνλ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ
κεξηδηνχρσλ ηνπ, κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ ςήθσλ ησλ κεξηδηνχρσλ πνπ παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ζπλέιεπζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θαλνληζκφο ηνπ ζα κεηαβιεζεί θαηά
.
ηξφπν ψζηε λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 56 θαη 66, αληίζηνηρα εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε
κεηαηξνπήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζε ζπλεηαηξηζκφ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ,
απαηηείηαη θαη ε πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα αλαιακβάλεη θαζήθνληα γεληθνχ
ζπλέηαηξνπ, φζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ.
(3) Ζ απφθαζε κεηαηξνπήο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο ην αξγφηεξν εληφο πέληε
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε
.
ηεο κεηαηξνπήο ε γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα
θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ.
(4) Μεξηδηνχρνη πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ απφθαζε κεηαηξνπήο ηνπ ΟΔΔ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
εδαθίνπ (1) ή (2) δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ, ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε, ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ
κεξηδίσλ ηνπο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ζε
απηνχο ηεο απφθαζεο γηα ηε κεηαηξνπή.
(5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα νξίδεη κε νδεγία ηεο ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη ηε
δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηεο λνκηθήο κνξθήο ΟΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) ή (2) θαζψο
θαη γηα θάζε ζρεηηθφ δήηεκα ή αλαγθαία γηα ηε κεηαηξνπή ιεπηνκέξεηα, ηδίσο γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην
δηθαίσκα εμαγνξάο ησλ πθηζηάκελσλ κεξηδηνχρσλ.
Κεθάλαιο 2: Άδεια λειηοςπγίαρ ΟΔΔ

Τπνβνιή
αίηεζεο γηα
ρνξήγεζε
άδεηαο
ιεηηνπξγίαο
ΟΔΔ.

12.-(1)Ζ ιεηηνπξγία ΟΔΔ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε άδεηαο απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.

(2) Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), γηα ηε ιεηηνπξγία απηνδηαρεηξηδφκελεο
εηαηξείαο επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε
έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ
πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ.
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(3) Ο ΟΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηε κνξθή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη ν εμσηεξηθφο
δηαρεηξηζηήο ηνπ λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, επηπιένλ ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε
ηεο άδεηαο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
(α) δήισζε γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ αξρηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ·
(β) ηελ επσλπκία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα
ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή
ησλ πξνζψπσλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ·
(γ) δήισζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή φηη απνδέρεηαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ
ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ·
(δ) δήισζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα φηη απνδέρεηαη λα αζθεί θαζήθνληα ζεκαηνθχιαθα ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο
πεξίπησζεο φπνπ δελ νξίδεηαη ζεκαηνθχιαθαο θαηά ην άξζξν 23(4)·
(ε) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί απφ ην ζεκαηνθχιαθα, σο
ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ·
(ζη) ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ εμσηεξηθφ
δηαρεηξηζηή ηνπ·
(δ) ζρέδην ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ·
(ε) ζρέδην ηνπ εγγξάθνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο.
(4) Ο ΟΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ πνπ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελε
θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) ή (ii) ή εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελε θαηά ην άξζξν 6(2)(β), ν αηηεηήο επηηξέπεηαη
λα είλαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, νη πξνζππνγξάθνληεο ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο
ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ή ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελεο εηαηξείαο, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
απηήο θαη ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο επελδχζεσλ πνπ δηνξίδεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, ν ελ ιφγσ
.
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ν θαηά πεξίπησζε επηηξεπφκελνο αηηεηήο, ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, επηπιένλ ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζεο άδεηαο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
(α) Σελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ θαη ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο
εηαηξείαο επελδχζεσλ·
(β) επαξθείο πιεξνθνξίεο, πεξηιακβαλνκέλνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, γηα ηα κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπο δηεπζχλνληεο απηήλ, ψζηε ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε·
(γ) ηελ επσλπκία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα
ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ ζα νξηζηεί ηέηνηνο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο·
(δ) δήισζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, εθφζνλ έρεη νξηζηεί, φηη απνδέρεηαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο·
(ε) δήισζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα φηη απνδέρεηαη λα αζθεί θαζήθνληα ζεκαηνθχιαθα ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ππφ
ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο φπνπ δελ νξίδεηαη ζεκαηνθχιαθαο θαηά ην άξζξν 23(2)·
(ζη) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί απφ ην ζεκαηνθχιαθα, σο
ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο·
(δ) ζρέδην ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο εηαηξείαο·
(ε) ζρέδην ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηεο εηαηξείαο·
(ζ) ζρέδην ηνπ εγγξάθνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο.
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(5) Ο ΟΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζα πξέπεη, ν
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο πνπ αλαιακβάλεη θαζήθνληα γεληθνχ ζπλέηαηξνπ λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, επηπιένλ ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
(α) Σελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ θαη ηνπ ηφπνπ ηεο βαζηθήο
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ·
(β) ηελ επσλπκία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα
ηνπ ίδηνπ σο εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή- γεληθνχ ζπλέηαηξνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ ηνπ γεληθνχ ζπλέηαηξνπ, ηα νπνία ζα είλαη
ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ·
(γ) δήισζε ηνπ γεληθνχ ζπλέηαηξνπ φηη απνδέρεηαη λα αζθεί θαζήθνληα εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ΟΔΔ θαη φηη αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηνπ·
(δ) δήισζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα φηη απνδέρεηαη λα αζθεί θαζήθνληα ζεκαηνθχιαθα ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Νφκν, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο φπνπ δελ νξίδεηαη ζεκαηνθχιαθαο θαηά ην άξζξν 23(2)·
(ε) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί απφ ην ζεκαηνθχιαθα, σο
ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ·
(ζη) ζρέδην ηεο ζπκθσλίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ·
(δ) ζρέδην ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ·
(ε) ζρέδην ηνπ εγγξάθνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο.
(6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ εδαθίσλ (3) σο (5) δχλαηαη λα
δεηεί θαη ηελ πξνζθφκηζε νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο ή δηεπθξηληζηηθήο πιεξνθνξίαο, πέξαλ απηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, εάλ θξίλεη απηή αλαγθαία ή ρξήζηκε, ψζηε λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ.
(7) Σα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζηα εδάθηα (3) έσο (6) ππνβάιινληαη είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο
Γεκνθξαηίαο είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή είηε, αλ ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο ην εγθξίλεη, κφλν ζηελ Αγγιηθή.
(8) Έθαζηνο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο δηαρεηξηζηέο ΟΔΔ θαη ηνπο ΟΔΔ πνπ ζπληζηνχλ
απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην
εδάθην (1).
(9) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα εμεηδηθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνληαη θαηά ηα εδάθηα (3) έσο (5) θαζψο θαη λα θαζνξίδεη ηππνπνηεκέλνπο κνξθφηππνπο,
ππνδείγκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ.
Υνξήγεζε
άδεηαο
ιεηηνπξγίαο
ΟΔΔ.

13.-(1)Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12(2), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί
άδεηα ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ κφλν εάλ εγθξίλεη ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά
έγγξαθά ηνπ, θαζψο θαη ηελ επηινγή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο ζηελ αίηεζε.
(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δε δχλαηαη λα εμαξηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ
απφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ θαηάγεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία, νχηε δχλαηαη λα
απαηηεί ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΔΔ ζε άιιν εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή πνπ λα θαηάγεηαη απφ ηε
Γεκνθξαηία.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δε ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ΟΔΔ εάλ(α) θξίλεη φηη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ, ν νπνίνο θαηάγεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία, δελ πιεξνί
ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη (i) ζηνλ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εθφζνλ απηφο
είλαη ΓΟΔΔ, θαη
(ii) ζηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εθφζνλ απηφο
είλαη εηαηξεία δηαρείξηζεο νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, θαη
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(iii) ζην άξζξν 20(2) θαη (3), εθφζνλ απηφο είλαη ΔΠΔΤ·
(β) ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ, ν νπνίνο θαηάγεηαη απφ άιιν θξάηνο κέινο, δελ έρεη ιάβεη
ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ, άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2011/61/ΔΔ ή
κε ηελ Οδεγία 2009/65/ΔΚ ή κε ηελ Οδεγία 2004/39/ΔΚ ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ην άξζξν
20(2) θαη (3) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηά πεξίπησζε·
(γ) ν αλαθεξφκελνο ζην άξζξν 6(2)(β) ηνπ παξφληνο Νφκνπ εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ,
εθφζνλ απνηειεί ΓΟΔΔ πνπ θαηάγεηαη απφ ηξίηε ρψξα, δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ·
(δ) ν ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ΟΔΔ, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο, δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαηά πεξίπησζε, ή ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ
έρνπλ νξηζηεί, απφ ην ζεκαηνθχιαθα, σο ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΟΔΔ δελ παξέρνπλ ερέγγπα ήζνπο ή δε δηαζέηνπλ επαξθή πείξα, κεηαμχ
άιισλ θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ πξνο αδεηνδφηεζε ΟΔΔ·
(ε) ζε πεξίπησζε ΟΔΔ πνπ έρεη ιάβεη ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε λνκνζεζία ηξίηεο
ρψξαο πνπ δηέπεη έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κε ηα νπνία απηφ δηαηεξεί ζηελνχο δεζκνχο
ή νη δπζρέξεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο λνκνζεζίαο, εκπνδίδεη ηελ
απνηειεζκαηηθή ελάζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
(4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππφ ζχζηαζε
απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ, ελεκεξψλεηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
πιήξνπο θαθέινπ θαηά ην άξζξν 12(3), (4), (5) θαη (6), εάλ εγθξίλεηαη ή φρη ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ:
Ννείηαη φηη ε άξλεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αηηηνινγείηαη δεφλησο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ν
ΟΔΔ ζπζηαζεί ππφ ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ ή ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηφλ άδεηαο ιεηηνπξγίαο θνηλνπνηείηαη
θαη ζηνλ Έθνξν.
(5) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ πξνζθνκίδεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζηνλ ΟΔΔ, βεβαίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηάζεζε ησλ
.
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ε βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ, εθφζνλ έρεη
νξηζηεί ηέηνηνο ή απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.
(6) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 8(7) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε, ε δηαθήκηζε θαη ε δηαρείξηζε κεξηδίσλ
ηνπ ΟΔΔ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ θαη, επηπιένλ, εθφζνλ ν ΟΔΔ έρεη ιάβεη ηε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, πξηλ απφ
ηελ ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηεο πξνβιεπφκελεο βεβαίσζεο ζην εδάθην (5) ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Κεθάλαιο 3: Κοινέρ διαηάξειρ για ηην οπγάνυζη και ηη
λειηοςπγία ηυν ΟΔΔ
Αξρηθφ θεθάιαην
ΟΔΔ.

14.-(1)Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηένπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ή πεξί
Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξφξξπζκσλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ, ην αξρηθφ θεθάιαην ηνπ ΟΔΔ
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ ή ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ θαηά ην άξζξν 48(3)(ε), ην άξζξν
55(2) θαη ην άξζξν 66(1)(ε), αληίζηνηρα, θαη αλαγξάθεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά ηνπ
έγγξαθα.
(2) Σν αξρηθφ θεθάιαην ηνπ ΟΔΔ απνηειείηαη είηε απφ κεηξεηά είηε απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
είλαη ζχκθσλα κε ηνλ επελδπηηθφ ζθνπφ ηνπ θαη είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε είδνπο επηβάξπλζε.
(3) Οη εηζθνξέο ζε ΟΔΔ πνπ δελ είλαη ζε κεηξεηά, απνηεινχλ ππνρξεσηηθά, θαηά ην ρξφλν ηεο
εηζθνξάο, αληηθείκελν απνηίκεζεο απφ αλεμάξηεην ειεγθηή, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν
47Β ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ.

Δπελδπηηθή
πνιηηηθή
ηνπ ΟΔΔ.

15.-(1)Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα πξνβιέπεη επελδπηηθνχο πεξηνξηζκνχο
γηα ηνπο ΟΔΔ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία επελδχνπλ θαη ηνπο επελδπηέο ζηνπο
νπνίνπο απεπζχλνληαη.
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(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα πξνβαίλεη ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΟΔΔ,
κε θξηηήξην ηνλ επελδπηηθφ ηνπο ζθνπφ θαη ηε δηάξζξσζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο.
(3) Όηαλ ν ΟΔΔ επελδχεη ζε άιινπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ΟΔΔ, ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ή άιινο
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ
πξψην ΟΔΔ, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο πνπ δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ
επελδχζεσλ δελ εηζπξάηηεη ηελ ακνηβή ή πξνκήζεηα εμαγνξάο, ηελ νπνία ζα εηζέπξαηηε.
Γηαρείξηζε
θηλδχλσλ.

16.-(1)Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκνπ, ην παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ θαη ζηελ ίδηα
ηελ απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ.
(2) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, δηαζέηεη θαη εθαξκφδεη
θαηάιιεια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαηά ηξφπν πνπ λα εληνπίδεη, λα κεηξά, λα δηαρεηξίδεηαη
θαη λα παξαθνινπζεί δεφλησο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλεη θαη ηε
ζπκβνιή απηψλ ησλ ζέζεσλ ζην ζπλνιηθφ πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ΟΔΔ.
(3) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ δηαζέηεη νξγαλσηηθή δνκή ηέηνηα πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ
θίλδπλν δεκηνπξγίαο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ ΟΔΔ θαη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
πνπ αλακεηγλχεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ή πνπ ζπλδέεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηνλ ΟΔΔ, νη νπνίεο ζα
.
κπνξνχζαλ λα απνβνχλ δεκηνγφλεο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ζε πεξίπησζε
δεκηνπξγίαο ηέηνηαο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν
απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, δηαζθαιίδεη φηη απηή δηεπζεηείηαη κε ηξφπν πνπ δηαθπιάζζεη ηα ζπκθέξνληα
ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ.
(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα εμεηδηθεχεη πξαθηηθά θαη ηερληθά δεηήκαηα
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) θαη λα πξνβιέπεη γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ΟΔΔ,
αλάινγα κε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπο, φηη δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3).

Απνηίκεζε.

17.-(1)Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ απνηηκψληαη ζε δίθαηε ηηκή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
εηδηθφηεξα ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ, θαηά πεξίπησζε.
(2) Ο ΟΔΔ δηελεξγεί απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηνπιάρηζηνλ(α) ζηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη δηάζεζε, εμαγνξά ή/θαη εμφθιεζε
κεξηδίσλ ηνπ, θαη
(β) ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηήζηα θαη ηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ ΟΔΔ,
αληίζηνηρα, σο εκεξνκελίεο αλαθνξάο γηα ηα παξαηηζέκελα ζηνηρεία.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα νξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο κεζφδνπο
απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ, θαη λα ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα ηερληθά
δεηήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Γηνίθεζε θαη
δηεχζπλζε.

18.-(1)Ζ δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΟΔΔ δηελεξγείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ θπζηθά πξφζσπα, ηα
νπνία δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία πξνο ηνχην εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε.
(2) Σα κέιε νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ ΟΔΔ, νη δηεπζχλνληεο ηνλ ΟΔΔ, θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ
δηνίθεζεο θαη νη δηεπζχλνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη πξφζσπα
θνηλά κε ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ή ηνπο δηεπζχλνληεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα.
(3) Σα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο θαη νη δηεπζχλνληεο ηνλ ΟΔΔ γλσζηνπνηνχλ ζην φξγαλν
δηνίθεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηά ηνπο, ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη
θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο
ηέηνησλ, ηδίσο ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κειψλ νξγάλνπ δηνίθεζεο ή δηεπζπλφλησλ άιινπ ΟΔΔ ή
νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ή άιινπ δηαρεηξηζηή, πέξα απφ απηφλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην
ζπγθεθξηκέλν ΟΔΔ.

πλαιιαγέο.

19.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκνπ, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ
ΟΔΔ θαη ζηελ ίδηα ηελ απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ.
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(2) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή επηρείξεζε ηνπ νκίινπ ζηνλ νπνίν απηφο αλήθεη, θαζψο
θαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ, δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο κε ηνλ ΟΔΔ
ή απνθνκίδνπλ φθεινο απφ ζπλαιιαγέο ηνπ ΟΔΔ κε αληηθείκελν πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία, κφλν ζην
κέηξν πνπ απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ
ελδερφκελσλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απηά πεξηέρνπλ.
(3) Οπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή, κεηαμχ αθελφο ηνπ ΟΔΔ θαη αθεηέξνπ είηε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή
ηνπ, ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ, ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ζπκβνχινπ, ζπλεηαίξνπ, ή κε ζπλδεδεκέλν πξφζσπν
κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δηελεξγείηαη ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (4),
εθηφο εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (5) σο αθνινχζσο:
.

(α) Τπφ φξνπο πνπ ζεσξνχληαη ζπλήζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή θαη
(β) κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ
ΟΔΔ.
(4) Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγήο πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3), ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ
εδαθίνπ (5), πξνυπνζέηεη ηελ απνηίκεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλαιιαγήο απφ αλεμάξηεην
εκπεηξνγλψκνλα, ν νπνίνο ζα έρεη ππνδεηρζεί απφ ην ζεκαηνθχιαθα ή απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή
ηνπ ΟΔΔ εάλ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη κε ην ζεκαηνθχιαθα ή αλ δελ έρεη νξηζηεί ζεκαηνθχιαθαο.
(5) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ε απνηίκεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (4) δελ είλαη πξαθηηθά
δπλαηφ λα ηεξεζεί, ν ζεκαηνθχιαθαο ή ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ εάλ ε ζπλαιιαγή
δηελεξγείηαη κε ην ζεκαηνθχιαθα ή κε πξφζσπν ζπλδεδεκέλν κε απηφλ ή αλ δελ έρεη νξηζηεί
ζεκαηνθχιαθαο, πηζηνπνηεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (3).
(6) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πηζαλνινγείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγήο πνπ αλαθέξεηαη
ζην εδάθην (3), ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ πεξηέρεη ζρεηηθή κλεία, ε δε εηήζηα θαη ε εμακεληαία
έθζεζε ηνπ ΟΔΔ παξέρεη θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, θαηαηάζζνληάο απηέο αλά θαηεγνξία, θαζψο θαη αλά
ζπκβαιιφκελν κε ηνλ ΟΔΔ κέξνο θαη αλαθέξνληαο θαη ηηο ηπρφλ ακνηβέο ή πξνκήζεηεο πνπ ζα έρνπλ
θαηαβιεζεί ζε θάζε ζπκβαιιφκελν ηνπ ΟΔΔ, ρσξηζηά γηα θάζε ζπλαιιαγή.
Κεθάλαιο 4: Δξυηεπικόρ διασειπιζηήρ ΟΔΔ
Οξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία
εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή.

20.-(1) Δπί πξνζψπνπ πνπ αλαιακβάλεη θαζήθνληα εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ΟΔΔ θαηά ην άξζξν
6(2)(β) εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, σο πξνο ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο πνπ ην ελ ιφγσ πξφζσπν
νθείιεη λα πιεξνί θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη, εηδηθφηεξα, σο πξνο ην χςνο θεθαιαίνπ ηνπ, ηα
ίδηα θεθάιαηα, ηε ρνξήγεζε ζε απηφ άδεηαο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ή αλαζηνιή απηήο,
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ηελ επζχλε πνπ θέξεη γηα ηελ
άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα αλάζεζεο απηψλ ζε ηξίην πξφζσπν, νη δηαηάμεηο(α) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, εθφζνλ έρεη
ιάβεη ηε κνξθή ΓΟΔΔ, θαη
(β) ηνπ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, εθφζνλ έρεη ιάβεη
ηε κνξθή εηαηξείαο δηαρείξηζεο νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ.
(2) Δθφζνλ ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ είλαη ΔΠΔΤ πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ (α) ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή δηακνξθψλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην
χςνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ππφ δηαρείξηζε ΟΔΔ·
(β) ηπρφλ αλάζεζε ζε ηξίηνλ, θαζεθφλησλ εθηέιεζεο ιεηηνπξγηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα θαη’ αλαινγίαλ εθαξκνδφκελα άξζξα 20 έσο 22 ηνπ
πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ·
(γ) ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ελεξγεί πάληνηε απνθιεηζηηθά κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ
ησλ ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη, θαζψο θαη ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπο θαη ιακβάλνληαο παξάιιεια
ππφςε ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο αγνξάο, επζχλεηαη
δε έλαληη ησλ κεξηδηνχρσλ ησλ ΟΔΔ γηα θάζε επηδεηθλπφκελε εθ κέξνπο ηνπ ακέιεηα σο
πξνο ηε δηαρείξηζή ηνπο· απαγνξεχεηαη νπνηνζδήπνηε ζπκβαηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο
πξναλαθεξφκελεο επζχλεο, είλαη δε άθπξνο νπνηνζδήπνηε φξνο, πεξί ηνπ πεξηνξηζκνχ
απηήο ηεο πλζήθεο, ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ησλ ΟΔΔ πνπ
δηαρεηξίδεηαη·
(δ) ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη-

870
(i) δηαζέηεη θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, ξπζκίζεηο ειέγρνπ θαη
αζθάιεηαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θαηάιιεινπο
εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ, ηδίσο, θαλφλεο γηα ηηο
πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ππαιιήισλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ή γηα ηελ θαηνρή
ή δηαρείξηζε επελδχζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ζθνπφ ηελ επέλδπζε γηα ίδην
ινγαξηαζκφ θαη πνπ δηαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ φηη, γηα θάζε ζπλαιιαγή ζηελ νπνία
κεηέρεη OEE, είλαη δπλαηή ε εμαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζήο ηεο, ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ,
ηνπ ραξαθηήξα ηεο, θαζψο θαη ηνπ ηφπνπ θαη ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, θαη φηη ηα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ OEE πνπ δηαρεηξίδεηαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο,
επελδχνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν, θαη
(ii) δηαζέηεη δνκή θαη νξγάλσζε ηέηνηα ψζηε λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο δεκίαο ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ ΟΔΔ ή/θαη ησλ πειαηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή απφ
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ(Α)

ηνπ ΟΔΔ ή/θαη ησλ ελ ιφγσ πειαηψλ αθελφο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή
αθεηέξνπ, ή

(Β)

δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, ή

(Γ)

πειάηε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή θαη ΟΔΔ, ή

(Γ)

κεηαμχ ΟΔΔ, θαη

(iii)

δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δένπζα δηεπζέηεζε ησλ
παξαπφλσλ ησλ επελδπηψλ ζε κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ, θαη

(iv)

δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαηά ην άξζξν 16, θαη

εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ην θάζκα, ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζεζπίδεη θαη δηαηεξεί ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπκκφξθσζεο
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο θαη
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη
ζπκκφξθσζεο κε ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο, λα εμεηδηθεχεη θάζε ιεπηνκέξεηα ή ηερληθφ
ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2).
Παξαίηεζε
εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή

21. Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα παξαηηεζεί απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ΟΔΔ, κφλνλ εθφζνλ
νξηζηεί αληηθαηαζηάηεο ηνπ θαηά ην άξζξν 22, εθηφο εάλ ν ΟΔΔ, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή ηνπ, θαηαζηεί απηνδηαρεηξηδφκελνο.

Αληηθαηάζηαζε
εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή.

22.-(1) Ζ αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ΟΔΔ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πξνυπνζέηεη ηε
ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία εγθξίλεη θαη ην λέν εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξηδηνχρσλ.
(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε ηελ απφθαζή ηεο γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή, δχλαηαη λα επηβάιεη νπνηνδήπνηε κέηξν ή φξν πξνο εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
κεξηδηνχρσλ θαη ησλ επελδπηψλ γεληθφηεξα.
(3) Ο λένο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ππνθαζίζηαηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
απεξρνκέλνπ, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη καδί θαη μερσξηζηά κε ην λέν γηα ηηο φιεο ηηο πξάμεηο
θαη παξαιείςεηο ηνπ κέρξη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ απφ ην λέν εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή.
(4) Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ απφ άιιν εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή
ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε πξνο αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ
ηνπ ΟΔΔ, γλσζηνπνηείηαη δε ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ
θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ, θαηά πεξίπησζε.
Κεθάλαιο 5 : Θεμαηοθύλακαρ ΟΔΔ

Γηνξηζκφο
ζεκαηνθχιαθα
ΟΔΔ.

23.-(1)Δπί ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ, ν νπνίνο είηε είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ
παξφληνο Νφκνπ είηε εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ απφ ΓΟΔΔ, εθαξκφδεηαη ην Σκήκα 4 ηνπ
Κεθαιαίνπ III ηνπ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ θαζψο θαη ηα
άξζξα 25(3), 27(2) θαη 29 έσο 31 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
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(2) Δπί ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ άιινπ απφ απηφλ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.
(3) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ραξηνθπιάθην ηνπ ΟΔΔ θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά,
ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο ηνπ εδαθίνπ (4), ζε ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο (α) έρεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη
ππνγξάςεη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο
Πιεξνθνξηψλ, θαη
(β) είλαη είηε πηζησηηθφ ίδξπκα είηε επηρείξεζε επελδχζεσλ ή άιιε νληφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε
πξνιεπηηθή ξχζκηζε θαη δηαξθή επνπηεία θαη πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηδξπκάησλ νη
νπνίεο νξίδνληαη απφ ην θξάηνο θαηαγσγήο ηεο σο επηιέμηκεο γηα ζεκαηνθχιαθεο.
(4) Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3), επηηξέπεηαη ζε ΟΔΔ λα κελ νξίζεη
ζεκαηνθχιαθα ή λα νξίζεη σο ζεκαηνθχιαθα πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (5), ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΔΔ δελ είλαη δεθηηθφ θχιαμεο.
(5) Γηα ηε θχιαμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ πνπ δελ ζπληζηνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ
Νφκνπ φπσο απηφο δηνξζψζεθε, σο ζεκαηνθχιαθαο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (4), επηηξέπεηαη λα
νξηζηεί νληφηεηα πνπ επηηειεί ιεηηνπξγίεο ζεκαηνθχιαθα ζην πιαίζην επαγγεικαηηθψλ ή
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ ε νληφηεηα απηή ππφθεηηαη ζε
ππνρξεσηηθή επαγγεικαηηθή θαηαρψξηζε, αλαγλσξηζκέλε απφ λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο
δηαηάμεηο ή απφ θαλφλεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη εθφζνλ κπνξεί λα παξάζρεη επαξθείο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη επαγγεικαηηθέο εγγπήζεηο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζεη απνηειεζκαηηθά
ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη λα ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ ελέρνπλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο.
Καζήθνληα
ζεκαηνθχιαθα
ΟΔΔ.

24. Ο ζεκαηνθχιαθαο ΟΔΔ έρεη ηα θαζήθνληα απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ.

Αλάζεζε
θαζεθφλησλ
ζεκαηνθχιαθα.

25.-(1)Ο ζεκαηνθχιαθαο ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη ηε θχιαμε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ ζε ηξίην πξφζσπν, λνκηκνπνηνχκελν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ
θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ, λα αζθεί θαζήθνληα ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ
θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ πνπ ην επηηξέπεη.
(2) Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζεκαηνθχιαθα θαηά ην εδάθην (1) γλσζηνπνηείηαη ζηνλ εμσηεξηθφ
δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ζηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο.
(3) Ο ζεκαηνθχιαθαο επηηξέπεηαη, νπνηεδήπνηε λα αλαθαιεί ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ θαηά ην
εδάθην (1), ε αλάζεζε δε απηή παχεη λα ηζρχεη κε ην πέξαο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζεκαηνθχιαθα σο
ηέηνηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
(4) Ο ζεκαηνθχιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη ζε ηξίην ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεπηαίνπ.
(5) Ο ηξίηνο, ζηνλ νπνίν αλαηίζεληαη ιεηηνπξγίεο ζεκαηνθπιαθήο θαηά ην εδάθην (1), επηηξέπεηαη λα
αλαζέηεη πεξαηηέξσ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, θαηά κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε άιιν πξφζσπν, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε πεξαηηέξσ αλάζεζε ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπκθσλεζεί ε
.
αξρηθή αλάζεζε ην άξζξν 27(3) εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγία ζηελ πξναλαθεξφκελε πεξαηηέξσ
αλάζεζε.
(6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εμεηδηθεχεη κε νδεγία ηεο
(α) ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί ζεκαηνθχιαθαο, ν νπνίνο νξίδεηαη
θαηά ην εδάθην (1), γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ σο ηέηνηνο, θαη
(β) ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ηνπ ζεκαηνθχιαθα.

Δηδηθέο
ππνρξεψζεηο
ζεκαηνθχιαθα.

26.-(1)Ο ζεκαηνθχιαθαο κεξηκλά ψζηε ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ φηαλ
είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, λα παξέρεη ζ’ απηφλ θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή εάλ ν
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ:
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Ννείηαη φηη, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο,
παξέρνπλ ζην ζεκαηνθχιαθα πιήξε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ΟΔΔ.
(2) Ο ζεκαηνθχιαθαο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη χζηεξα
απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν ζεκαηνθχιαθαο θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ή ρξήζηκεο γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο επί
ηνπ ΟΔΔ.
(3) Ο δηνξηζκφο ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ πξνυπνζέηεη έγγξαθε ζχκβαζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ ΟΔΔ, φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, ε νπνία ξπζκίδεη ηε
ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ ν ζεκαηνθχιαθαο λα κπνξέζεη λα
επηηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζεκαηνθπιαθήο πνπ πξνβιέπνληαη (α) ζηνλ πεξί Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εάλ ν εμσηεξηθφο
δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ, ή
(β) ζηνλ παξφληα Νφκν, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.
(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εθδίδεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα ή ηηο
ιεπηνκέξεηεο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ πξνο θχιαμε ζε
ζεκαηνθχιαθα, ή γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη απηφο ν ζεκαηνθχιαθαο πξνο εθπιήξσζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ΟΔΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηε
ζπκθσλία πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3).
Δπζχλε
ζεκαηνθχιαθα.

27.-(1)Ο ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ΟΔΔ επζχλεηαη, ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ δίθαην, έλαληη ηνπ ΟΔΔ, ησλ
κεξηδηνχρσλ ηνπ ή ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, γηα θάζε δεκία πνπ πθίζηαληαη απφ παξάβαζε
ππνρξέσζήο ηνπ.
(2) Οη κεξηδηνχρνη ηνπ ΟΔΔ έρνπλ αηνκηθφ δηθαίσκα έγεξζεο αγσγήο θαηά ηνπ ζεκαηνθχιαθα γηα ηε
.
δεκία πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νη κεξηδηνχρνη ηνπ
ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ αμηψζεηο έλαληη ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ κφλν έκκεζα, δηα
κέζνπ ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, ελψ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο
ηνπ ΟΔΔ παξαιείςεη λα εγείξεη αμηψζεηο ζε βάξνο ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ
ππνβνιή ζε απηφλ ζρεηηθνχ έγγξαθνπ αηηήκαηνο κεξηδηνχρνπ, ν ηειεπηαίνο δχλαηαη λα εγείξεη ν ίδηνο
αμίσζε έλαληη ηνπ ζεκαηνθχιαθα.
(3) Ζ επζχλε ηνπ ζεκαηνθχιαθα παξακέλεη αθέξαηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ αλαζέηεη ζε ηξίηνλ ηε
.
θχιαμε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΔΔ πνπ έρεη ππφ ηε θχιαμή ηνπ ν
ζεκαηνθχιαθαο επζχλεηαη καδί θαη μερσξηζηά κε ην ηξίην πξφζσπν γηα ηε δεκία πνπ πξνθαιεί ν ηξίηνο
ζε πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1).
(4) Ο ζεκαηνθχιαθαο απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε πξφηαζε ηνπ
εδαθίνπ (4) θαη ην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκνπ, πνπ εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία.

Αλεμαξηεζία ηνπ
ζεκαηνθχιαθα
θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή
ηνπ ΟΔΔ.

28.-(1)Σ ίδην πξφζσπν απαγνξεχεηαη λα αζθεί θαζήθνληα εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ θαη
ζεκαηνθχιαθα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ.

(2) Ο ζεκαηνθχιαθαο θαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ελεξγνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο θαηά ηξφπν αλεμάξηεην κεηαμχ ηνπο θαη απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ
ζπλφινπ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν.
Παξαίηεζε
Θεκαηνθχιαθα.

29.-(1)Ο ζεκαηνθχιαθαο, ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα παξαηηεζεί ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, γλσζηνπνηεί
γξαπηψο ηελ πξφζεζή ηνπ απηή ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ, ή ζηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ φηαλ είλαη
απηνδηαρεηξηδφκελνο, ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ παξαίηεζή ηνπ.
(2) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο,
γλσζηνπνηεί άκεζα ην γεγνλφο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη πξνηείλεη είηε λέν ζεκαηνθχιαθα,
πνπ λα πιεξνί ην άξζξν 23(3), ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο είηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΔΔ ρσξίο
ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ ν ΟΔΔ πιεξνί ην άξζξν 23(4).
(3) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ φηαλ είλαη
απηνδηαρεηξηδφκελνο, θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα λα πξνηείλεη λέν ζεκαηνθχιαθα, ηε ζρεηηθή πξφηαζε, ε
νπνία πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 23(3), δηελεξγεί ν ππφ παξαίηεζε ζεκαηνθχιαθαο.
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(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ ζεκαηνθχιαθα ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ
ρσξίο ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 23(4), θαη, ζε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, απαηηεί απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ, ή απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔ φηαλ είλαη
απηνδηαρεηξηδφκελνο, ή απφ ηνλ ππφ παξαίηεζε ζεκαηνθχιαθα, λα πξνηείλεη άιιν λέν ζεκαηνθχιαθα.
(5) Μεηά ην δηνξηζκφ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα, ν παξαηηεζείο ζεκαηνθχιαθαο παξαδίδεη ζην λέν
ζεκαηνθχιαθα ηα ππφ ηε θχιαμή ηνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΔΔ θαη θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν
αλαγθαίν γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα.
(6) Ο ζεκαηνθχιαθαο πνπ ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ ζπλερίδεη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
κέρξη ηελ πιήξε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα.
(7) Ζ παξαίηεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε πξνο αλάινγε
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ΟΔΔ.
Αληηθαηάζηαζε
ζεκαηνθχιαθα.

30.-(1)Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηε ζχκβαζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο επηινγήο
λένπ ζεκαηνθχιαθα, απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ ρσξίο
ζεκαηνθχιαθα, θαηά ην άξζξν 23(4).
(2) ε πεξίπησζε ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζεκαηνθχιαθα ή πξνο πξνζηαζία
ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ, αλ ν ζεκαηνθχιαθαο δελ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ πξνο
ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απαηηεί απφ
ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ, ηεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 23(3), ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ
ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ απφ λέν ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο
έγθξηζήο ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
(3) Αίηεζε πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα, δχλαηαη λα ππνβάιεη, ηεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ
23(3), θαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, σο εθπξφζσπνο ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ
φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο.
(4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, εάλ δεηήζεη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα, νθείιεη λα πξνηείλεη λέν ζεκαηνθχιαθα πνπ λα πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 23(3), ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη λα ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ ππφ αληηθαηάζηαζε ζεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΔ.
(5) Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ νη
δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (4) έσο (7) ηνπ άξζξνπ 29.

Λήμε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ
ζεκαηνθχιαθα.

31. Σα θαζήθνληα ηνπ ζεκαηνθχιαθα παχνπλ(α) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα ή αληηθαηάζηαζήο ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
ηεο αλάιεςεο θαζεθφλησλ απφ λέν ζεκαηνθχιαθα (εθφζνλ απαηηείηαη ηέηνηνο), ελψ κέρξη
ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα, ν παιαηφο εμαθνινπζεί λα ελεξγεί σο
ηέηνηνο θαη λα ππφθεηηαη ζην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ, φπσο
απηέο πξνβιέπνληαη απφ(i) ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνο, εάλ ν
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ, ή

(ii) ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε∙
(β) ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Θεκαηνθχιαθα ή θήξπμήο ηνπ ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο
ή δηαρείξηζεο ή άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο·
(γ) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο
ηνπ ΟΔΔ ή απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαηά ην άξζξν
30(2)·
(δ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ.
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Κεθάλαιο 6: Γιάθεζη και εξαγοπά μεπιδίυν ΟΔΔ
Μεξίδηα ΟΔΔ.

32.-(1)Σα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα κεξίδηα, αζθνχληαη ζε αληηζηνηρία κε ην πνζνζηφ επί
ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα νπνία
αζθνχληαη κε βάζε νιφθιεξν κεξίδην.
(2) Σα κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθά θαη δελ έρνπλ νλνκαζηηθή αμία.
(3) Ζ έθδνζε θαη ε εμαγνξά κεξηδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ
θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαη πνπ ελδερφκελα εμεηδηθεχνληαη ζην ελεκεξσηηθφ ηνπ
δειηίν.
(4) Ο ίδηνο ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα εθδίδεη κεξίδηα δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη
ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ.

Καλφλεο γηα
ηε δηάζεζε
κεξηδίσλ ΟΔΔ.

33.-(1) Γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ θαη ηελ απφθηεζή ηνπο απφ ην κεξηδηνχρν απαηηείηαη (α) αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηνλ ίδην
ηνλ ΟΔΔ φηαλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, γξαπηψο ή κε ειεθηξνληθφ ηξφπν·
(β) απνδνρή ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ΟΔΔ·
(γ) νινζρεξήο θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ, φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή δηάζεζήο ηνπο ζε κεηξεηά ή, εθφζνλ δερζεί ηνχην ν εμσηεξηθφο
δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, ζε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ζηα νπνία επηηξέπεηαη λα επελδχεη ν ΟΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ θαη ηα
νπνία απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθνηέξσο νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα
θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα.
(2) Δθφζνλ έρεη νξηζηεί ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ΟΔΔ θαη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε
κεξηδίσλ δελ θαηαβιήζεθε ζε απηφλ, ην ελ ιφγσ πνζφ θαηαηίζεηαη ζην ζεκαηνθχιαθα ην αξγφηεξν
.
εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο ζε θάζε πεξίπησζε, ε θαηαβνιή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πιελ
κεηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1), σο αληίηηκν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ΟΔΔ,
δηελεξγείηαη ζην ζεκαηνθχιαθα εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο.
(3) Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ππνινγίδεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ
.
θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ΟΔΔ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ
ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαζνξίδνπλ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία κέρξη ηελ
νπνία επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο δηάζεζεο κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ, ψζηε ηα κεξίδηα λα ιάβνπλ
ηελ ηηκή δηάζεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε αίηεζε ε νπνία ππνβιήζεθε κέρξη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία.
(4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ, πξηλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ ΟΔΔ, παξαδίδεη δσξεάλ ζηνλ αηηεηή ην ελεκεξσηηθφ δειηίν
ηνπ ΟΔΔ, ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθά ηνπ θαη ηελ ηειεπηαία εηήζηα θαη εμακεληαία έθζεζή
ηνπ θαη ηνπ γλσζηνπνηεί, βάζεη ηεο θαηά ην άξζξν 17 απνηίκεζεο, ηελ ηειεπηαία θαζαξή αμία
.
ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ ή ηελ ηειεπηαία ηξέρνπζα (αγνξαία) ηηκή ησλ κεξηδίσλ ηνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
ΟΔΔ ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ ή γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(iii)
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν επελδπηήο ιακβάλεη, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ
ΟΔΔ, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 30(1) θαη (2) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ
.
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ΟΔΔ αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο
επελδπηέο εθδίδεη έγγξαθν βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 583/2010 θαη ην νπνίν παξαδίδεηαη απφ ηνλ
εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηνλ ίδην ηνλ απηνδηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ δσξεάλ ζηνλ αηηνχληα
ζπκκεηνρή ζηνλ ΟΔΔ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ εγγξάθσλ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
αίηεζεο ζπκκεηνρήο.
(5) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα δηαζέηνπλ
κεξίδηα απηνχ θαη δηα κέζνπ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ,
εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο πνπ δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ θαη ΓΟΔΔ.
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(6) Ζ δηάζεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ απφ πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (5) ή απφ άιια πξφζσπα
πνπ ελεξγνχλ σο αληηπξφζσπνη απηψλ ησλ πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ φπσο απηφο
δηνξζψζεθε, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ ππφ ηελ
επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(7) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ξπζκίδεη κε νδεγία ηεο (α) ηερληθά ζέκαηα ή ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (5), ηα πξνζφληα θαη ηε
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν δηάζεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ,
θαζψο θαη γεληθφηεξα ηα πξνζφληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ ησλ πξνζψπσλ·
(β) ηηο πξνυπνζέζεηο, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο δηάζεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ
κε ειεθηξνληθφ κέζν, εμεηδηθεχνληαο θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ηα νπνία ππνρξενχηαη λα
ιακβάλεη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ.
Έθδνζε δσξεάλ
κεξηδίσλ ΟΔΔ.

34. Ζ έθδνζε δσξεάλ κεξηδίσλ ΟΔΔ, επηηξέπεηαη εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ
θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ.

Δλεκέξσζε ησλ
επελδπηψλ γηα
ηελ θαζαξή ηηκή,
ηηκή δηάζεζεο
ή εμαγνξάο
κεξηδίσλ ΟΔΔ.

35. Ο θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ζηνπο
επελδπηέο ηεο θαζαξήο ηηκήο, ηεο ηηκήο δηάζεζεο θαη ηεο ηηκήο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ.

Γηάζεζε ζε
επαγγεικαηίεο
επελδπηέο ζηε
Γεκνθξαηία
κεξηδίσλ ΟΔΔ.

36. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο ηνπο εηδηθφηεξνπο θαλφλεο πνπ
νη ΟΔΔ πξέπεη λα ηεξνχλ θαηά ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ζηε
Γεκνθξαηία.

Γηάζεζε ζε
ηδηψηεο θαη
επαξθψο
ελεκεξσκέλνπο
επελδπηέο ζηε
Γεκνθξαηία
κεξηδίσλ ΟΔΔ.

37.-(1)ΟΔΔ, ν νπνίνο είλαη είηε απηνδηαρεηξηδφκελνο θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(iii) είηε εμσηεξηθά
δηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ απφ ΓΟΔΔ, επηηξέπεηαη λα δηαζέηεη ηα κεξίδηά ηνπ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ ζηε
Γεκνθξαηία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ.

(2) Ζ δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ δελ εκπίπηεη ζην εδάθην (1), ζε ηδηψηεο ή/θαη επαξθψο
ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο ζηε Γεκνθξαηία, ιακβάλεη ρψξα κφλνλ θαηφπηλ άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο
.
Κεθαιαηαγνξάο σο ηέηνηα άδεηα λνείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ιακβάλεη ν ΟΔΔ θαηά ην άξζξν 13.
Ννείηαη φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ
απηψλ ησλ ΟΔΔ ζηε Γεκνθξαηία.
Γηάζεζε
κεξηδίσλ ΟΔΔ
ζε άιιν θξάηνο
κέινο ή ηξίηε
ρψξα.

38.-(1)Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ δχλαηαη λα δηαζέηεη
ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ ζε επαγγεικαηίεο ή/θαη ζε επαξθψο
ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία απηνχ ηνπ θξάηνπο ή ηεο
ρψξαο, αληίζηνηρα, ή ζε ηδηψηεο επελδπηέο, θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
(α) ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο κεξηδίσλ ΟΔΔ ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ΓΟΔΔ ή
κεξηδίσλ απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(iii), εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε ζην
άξζξν 39 δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο·
(β) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα, κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ δελ
εκπίπηεη ζηελ παξάγξαθν (α), θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ηεο πξφζεζήο ηνπ ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ:
(i)
(ii)

ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο ζηελ νπνία ν ΟΔΔ ζθνπεχεη λα δηαζέηεη
κεξίδηα ηνπ, θαη
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε δηεπζεηήζεηο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ ζην άιιν
θξάηνο.
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(2) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ΟΔΔ ζην θξάηνο κέινο ή ζηελ ηξίηε ρψξα,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β), ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο
ΟΔΔ πξνζθνκίδεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ απηνχ ηνπ θξάηνπο
κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο γηα ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ ζε απηφ.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα ξπζκίδεη θάζε ηερληθφ ζέκα ή ιεπηνκέξεηα
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Δμαγνξά ή
εμφθιεζε
κεξηδίσλ ΟΔΔ.

39.-(1)Ζ εμαγνξά ή εμφθιεζε κεξηδίσλ ΟΔΔ δηελεξγείηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ
θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ, φπσο απηνί, ελδερφκελα λα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ
.
ζην ελεκεξσηηθφ ηνπ δειηίν ηα κεξίδηα εμαγνξάδνληαη ζηελ ηηκή εμαγνξάο κεξηδίσλ ηεο επφκελεο
πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίαο εμαγνξάο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εμαγνξάο, φπσο απηή ε ηηκή
.
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα ν
θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαζνξίδνπλ ην απψηαην ρξνληθφ ζεκείν κέρξη ηνπ
νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ, ψζηε ηα εμαγνξαδφκελα κεξίδηα
λα ιάβνπλ ηελ ηηκή εμαγνξάο ηεο επφκελεο, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, πξνγξακκαηηζκέλεο
εκεξνκελίαο εμαγνξάο.
(2) Γηα ηελ εμαγνξά κεξηδίσλ ΟΔΔ, ν κεξηδηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ
ΟΔΔ ή ζηνλ ίδην ηνλ απηνδηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ, γξαπηψο ή ειεθηξνληθά:
Ννείηαη φηη είλαη άθπξε νπνηαδήπνηε αίηεζε εμαγνξάο ππφ αίξεζε.
(3) Ζ αμία ησλ εμαγνξαδφκελσλ κεξηδίσλ ΟΔΔ θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά, ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
δηαπξαγκαηεχζηκν ΟΔΔ, ζε αμίεο ζε αληηζηνηρία κε ηε ζχλζεζε ηνπ αλαπαξαγφκελνπ ζην ραξηνθπιάθην
.
ηνπ ΟΔΔ δείθηε Ζ ελ ιφγσ θαηαβνιή δηελεξγείηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη
ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθά ηνπ ΟΔΔ.
(4) Ζ αίηεζε κεηαθνξάο απφ επελδπηηθφ ηκήκα ΟΔΔ ζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ, ή απφ
ΟΔΔ ζε άιιν ΟΔΔ, ηζνδπλακεί κε αίηεζε εμαγνξάο ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ αξρηθφ ΟΔΔ ή ζε επελδπηηθφ
ηκήκα ηνπ, θαη κε απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζην λέν ΟΔΔ ή ζην λέν επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ίδηνπ ΟΔΔ.

Αλαζηνιή
εμαγνξάο ή
εμφθιεζεο
κεξηδίσλ ΟΔΔ.

40.-(1)Ζ αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ΟΔΔ επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο, ή ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο απφ απηέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ
.
απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηέηνηα αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο
πξνυπνζέηεη ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ
απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ θαη ηε ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, γλσζηνπνηείηαη δε ζηηο
.
αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ, ζηελ επηθξάηεηα ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη κεξίδηα ηνπ ΟΔΔ ε
πξναλαθεξφκελε απφθαζε πξνζδηνξίδεη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ηζρχεη ε αλαζηνιή
εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, ηπρφλ δε παξάηαζε απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ ηήξεζε ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δεχηεξε πξφηαζε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ελψ αλεμάξηεηα απφ ηελ
ηξίηε πξφηαζε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ
παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ
ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΔ θαη απφ ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αγνξάο.
(2) ε πεξίπησζε πνπ παχζνπλ λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο απνθαζίζηεθε
ε αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ, πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο
αλαζηνιήο, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο ΟΔΔ αλαθαιεί ηελ
αλαζηνιή θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ,
ζηελ επηθξάηεηα ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη κεξίδηά ηνπ.
(3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη:
(i) Nα απνθαζίζεη φηη γηα φζν δηάζηεκα θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεη ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ
ηνπ ΟΔΔ ή ε δηαθχιαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ηελ αλαζηνιή εμαγνξάο ή
εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ, φηαλ δελ ηεξνχληαη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή ηνπ
θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ, ή άιιεο ζπκθσλίεο πνπ δηέπνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ.
(ii) λα παξαηείλεη ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη απνθαζίζεη ηελ αλαζηνιή εμαγνξάο ή
εμφθιεζεο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε, γηα φζν δηάζηεκα θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεη ην
.
ζπκθέξνλ ησλ επελδπηψλ ή ε δηαθχιαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο
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(iii) λα αλαθαιέζεη ηελ αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, εάλ δηαπηζηψζεη φηη, πξηλ απφ ηελ
πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο αλαζηνιήο, ή ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, έπαπζαλ λα
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο είρε απνθαζίζεη ηελ αλαζηνιή:
Ννείηαη φηη θάζε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο βάζεη ηνπ παξφληνο εδαθίνπ
γλσζηνπνηείηαη άκεζα ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ζηνλ ίδην ηνλ
απηνδηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ.
(4) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ, δελ επηηξέπεηαη ε
ππνβνιή αίηεζεο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, νχηε ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε κεξηδίσλ απφ κεξηδηνχρνπο.
Χζηφζν, ηθαλνπνηνχληαη ησλ αηηήζεσλ εμαγνξάο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη εθθξεκνχλ πξηλ απφ ηε
ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ή ηνπ απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ ή, ζηελ πεξίπησζε
ηνπ εδαθίνπ (3), ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ αλαζηνιή.
Απαγφξεπζε
έθδνζεο θαη
εμαγνξάο ή
εμφθιεζεο
κεξηδίσλ ΟΔΔ.

41. Απαγνξεχεηαη ε έθδνζε, εμαγνξά θαη εμφθιεζε κεξηδίσλ-

(α) γηα φζν δηάζηεκα ν ΟΔΔ πνπ δελ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο, δελ έρεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή∙
(β) γηα φζν δηάζηεκα ν ΟΔΔ δελ έρεη ζεκαηνθχιαθα, παξφιν πνπ έρεη απηή ηελ ππνρξέσζε
ζχκθσλα(i) κε ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εάλ ν
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ, ή
(ii) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα Νφκνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε∙
(γ) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ΟΔΔ πνπ δελ είλαη
απηνδηαρεηξηδφκελνο ή ν ζεκαηνθχιαθαο ΟΔΔ πνπ ππνρξενχηαη λα έρεη ηέηνην, δηαιπζεί ή
ηεζεί ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, δηαρείξηζεο ή αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα έρεη νξηζηεί
αληηθαηαζηάηεο ηνπ.
Κεθάλαιο 7: Διδικέρ Γιαηάξειρ
Σκήκα 1: Ακνηβαίν Κεθάιαην
Γεληθέο
ξπζκίζεηο
γηα ην ακνηβαίν
θεθάιαην.

42.-(1) Σν ακνηβαίν θεθάιαην ζπληζηά νκάδα πεξηνπζίαο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα:

(α) Απνηειεί αληηθείκελν ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πξνο φθεινο ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, νη νπνίνη
είλαη ζπγθχξηνη θαζελφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα πεξηνπζίαο, επζχλνληαη
δε κέρξη ηνπ χςνπο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, πνπ εθθξάδεηαη ζε κεξίδηα ηνπ θεθαιαίνπ·
(β) δηαρσξίδεηαη απφ ην θνξέα πνπ ην δηαρεηξίδεηαη θαη δελ είλαη ππέγγπν γηα ηηο ππνρξεψζεηο
απηνχ ηνπ θνξέα ή ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, αιιά ππφθεηηαη κφλν ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα
έμνδα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα Νφκνπ ή αλαθέξνληαη ξεηά ζηνλ
θαλνληζκφ ηνπ·
(γ) έρεη ιάβεη άδεηα λα ιεηηνπξγεί σο ακνηβαίν θεθάιαην θαηά ην Κεθάιαην 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗ.
(2) Ζ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ αζθείηαη ππνρξεσηηθά απφ εμσηεξηθφ
δηαρεηξηζηή θαηά ην άξζξν 6(2)(β).
(3) Σν ακνηβαίν θεθάιαην ζηεξείηαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, νη δε κεξηδηνχρνη ηνπ
εθπξνζσπνχληαη δηθαζηηθά θαη εμψδηθα απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, σο πξνο ηηο έλλνκεο
ζρέζεηο απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπ:
Ννείηαη φηη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο φηαλ εθπξνζσπεί ηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ, ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ, επηζεκαίλνληαο πάλησο φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ:
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Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο δηαρεηξίδεηαη ην ακνηβαίν θεθάιαην κε απνθιεηζηηθφ
γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, αζθεί δε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.
(4) Οη κεξηδηνχρνη ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ λα κελ επζχλνληαη γηα ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ
.
εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ην ακνηβαίν
θεθάιαην δελ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ θαη ηνπ
ζεκαηνθχιαθα.
(5) Ζ πεξηνπζία ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ λα δηαηξείηαη ζε νλνκαζηηθά κεξίδηα ή θιάζκαηα κεξηδίσλ,
.
πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην θαζέλα, ην ίδην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηα
δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα κεξίδηα, αζθνχληαη ζε αληηζηνηρία κε ην πνζνζηφ επί ηνπ
ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα νπνία αζθνχληαη
κε βάζε νιφθιεξν κεξίδην.
Μεηξψν
Μεξηδηνχρσλ
ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ.

43.-(1)Σα κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ, ην νπνίν
ηεξεί ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ θαη παξαθνινπζνχληαη κε θαηαρσξίζεηο ζε απηφ, κε απηή δε ηελ
θαηαρψξηζε απνδεηθλχεηαη ε ζπκκεηνρή ζην ακνηβαίν θεθάιαην, ελψ ην ελ ιφγσ Μεηξψν επηηξέπεηαη
λα ηεξείηαη θαη ππφ ηε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ.
(2) ην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ δηελεξγείηαη απηνηειήο θαηαρψξηζε θάζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεξηδηνχρνπ
ή ησλ ζπλδηθαηνχρσλ κεξηδίσλ.
(3)

Σν Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ πεξηέρεη ηα αθφινπζα:
(α) Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ κεξηδηνχρνπ, ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηελ
επσλπκία ηνπ·
(β) ηε δηεχζπλζε ηνπ κεξηδηνχρνπ ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ην εγγεγξακκέλν
γξαθείν ηνπ ή, γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, ηελ έδξα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ
εγγξαθήο, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ εηαηξηθνχ κεηξψνπ, εάλ πθίζηαηαη ηέηνηνο·
(γ) ηνλ αξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ κεξηδηνχρνπ·
(δ) ηνλ αξηζκφ κεξηδίσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ζπκκεηνρή·
(ε) θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ απνηειεί ην ειάρηζην πεξηερφκελν γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ
κεξηδηνχρνπ θαη ησλ κεξηδίσλ ηνπ:

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα κεξίδηα αλήθνπλ εμ αδηαηξέηνπ ζε πεξηζζφηεξα θπζηθά
πξφζσπα, θαηαρσξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία φισλ ησλ ζπλδηθαηνχρσλ κεξηδίσλ θαηαρσξνχληαη
ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ.
(4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ δηαζθαιίδεη ζην ζεκαηνθχιαθα πιήξε θαη
δηαξθή πξφζβαζε ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ.
πλδηθαηνχρνη
κεξηδίσλ
ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ.

44.-(1) ε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είλαη πεξηζζφηεξα θπζηθά
πξφζσπα, σο ζπλδηθαηνχρνη απηψλ, θαζέλαο απφ απηνχο δχλαηαη λα θάλεη κεξηθή ή νιηθή ρξήζε ησλ
κεξηδίσλ ηεο θνηλήο κεξίδαο ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ ππνινίπσλ, φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη
θαηά ην άλνηγκα ηεο κεξίδαο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ, απφ φινπο ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ή απφ εθείλνλ απφ
ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ακνηβαίν θεθάιαην θαη θαηαβάιιεη ηελ
.

αμία ησλ απνθηψκελσλ κεξηδίσλ κε ηελ εμαγνξά κεξηδίσλ χζηεξα απφ αίηεκα ζπλδηθαηνχρνπ, ν
νπνίνο επηηξέπεηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ κεξηδίσλ ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ ππφινηπσλ, ν εμσηεξηθφο
δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη ν ζεκαηνθχιαθαο απαιιάζζνληαη πιήξσο απφ ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ έλαληη ησλ ινηπψλ ζπλδηθαηνχρσλ σο πξνο ηα
εμαγνξαζζέληα κεξίδηα.:
(2) Καηά ην άλνηγκα ηεο θνηλήο κεξίδαο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), επηηξέπεηαη
λα νξηζηεί φηη, κε ην ζάλαην νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο, ηα κεξίδηά ηνπ πεξηέξρνληαη
.
απηνδηθαίσο ζηνπο ινηπνχο επηδψληεο ζπλδηθαηνχρνπο ηεο κεξίδαο, κέρξη ηνλ ηειεπηαίν απφ απηνχο
γηα ηελ πεξηέιεπζε ησλ κεξηδίσλ ζηνπο ινηπνχο επηδψληεο ζπλδηθαηνχρνπο θαηά ην παξφλ εδάθην, δελ
νθείιεηαη θφξνο θιεξνλνκίαο ή νπνηνδήπνηε ηέινο.
(3) Γηα ηελ πξνζζήθε λένπ δηθαηνχρνπ, απαηηείηαη έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή
ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη φισλ ησλ ζπλδηθαηνχρσλ ηεο κεξίδαο, ελψ γηα ηελ αθαίξεζε πθηζηάκελνπ
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ζπλδηθαηνχρνπ πξνυπνηίζεηαη ε ξεηή γξαπηή ζπλαίλεζή ηνπ. ην Μεηξψν κεξηδηνχρσλ θαηαρσξνχληαη
θαη ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ζπλδηθαηνχρνπ ησλ κεξηδίσλ ελψ δηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κεξηδηνχρνπ
πνπ έπαπζε λα είλαη ζπλδηθαηνχρνο.
(4) ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ εδάθηνπ (1), γηα ηηο κεξίδεο ζπλδηθαηνχρσλ εθδίδεηαη βεβαίσζε
ζπκκεηνρήο αλά κεξίδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45, κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ
ζπλδηθαηνχρσλ.
Βεβαίσζε
ζπκκεηνρήο
ζε ακνηβαίν
θεθάιαην.

45.-(1) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ εθδίδεη, χζηεξα απφ αίηεζε κεξηδηνχρνπ ή
.
ζπλδηθαηνχρνπ κεξηδίσλ, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην ακνηβαίν θεθάιαην αληίζηνηρε βεβαίσζε
επηηξέπεηαη λα δεηήζεη ν κεξηδηνχρνο θαη γηα ηελ εμαγνξά ή ηελ θαηαρψξηζε ηεο ελερπξίαζεο κεξηδίσλ
ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ. Σελ έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο ελερπξίαζεο κεξηδίσλ ζην
Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ επηηξέπεηαη λα δεηήζεη θαη ν ελερπξνχρνο δαλεηζηήο.
(2) Ζ θαηά ην εδάθην (1) βεβαίσζε, ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ν εμσηεξηθφο
δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ αλάινγα θαη κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εθδίδεηαη, απνδεηθλχεη ηε
ζπκκεηνρή ζην ακνηβαίν θεθάιαην ή ηελ θαηαρψξηζε ηεο ελερπξίαζεο κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ
.
ζην Μεηξψν κεξηδηνχρσλ ζε πεξίπησζε απφθιηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βεβαίσζεο θαη ηεο
θαηαρψξηζεο ζην Μεηξψν κεξηδηνχρσλ, ππεξηζρχεη ε ηειεπηαία.
(3) Ζ θαηά ην εδάθην (1) βεβαίσζε επηηξέπεηαη λα απεηθνλίδεη θαη ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηνρψλ ζε
έλα ή πεξηζζφηεξα ακνηβαία θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο.

Μεηαβίβαζε
κεξηδίσλ
ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ.

46.-(1) Σα κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είλαη ειεπζέξσο κεηαβηβάζηκα, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
θαλνληζκνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο δχλαηαη λα πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε
ησλ κεξηδίσλ.
(2) Ζ κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ,
ηζρχεη δε έλαληη απηνχ απφ ηεο αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεσο, εθηφο εάλ ε κεηαβίβαζε δηελεξγείηαη
ρξεκαηηζηεξηαθά σο πξνο ηα κεξίδηα πνπ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εηζαγσγήο ζε αγνξά πξνο
δηαπξαγκάηεπζε, νπφηε απηή ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο γηα ηέηνηα ζπλαιιαγή γεληθέο θαη
εηδηθέο δηαηάμεηο.
(3) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ελεκεξψλεη ην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ γηα ηε
κεηαβίβαζε, δηαγξάθνληαο ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα απφ ηε κεξίδα ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη
θαηαρσξίδνληάο ηα ζηε κεξίδα ηνπ απνθηψληνο.
(4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ
ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ εθδίδεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
απνθηψληνο, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην φλνκά ηνπ θαηά ην άξζξν 45.

Δλέρπξν επί
κεξηδίσλ
ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ.

47.-(1) Σα κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είλαη δπλαηφ λα ελερπξηάδνληαη πξνο εμαζθάιηζε
απαίηεζεο.
(2) Έλαληη ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ε ελερπξίαζε ηζρχεη θαη παξάγεη
απνηειέζκαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ε πξάμε ζχζηαζεο ελερχξνπ ζε απηφλ θαη,
εάλ ηα κεξίδηα έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εηζαγσγήο ζε αγνξά πξνο δηαπξαγκάηεπζε, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηεξεζεί νη αλαγθαίεο δηαηππψζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ
.
ελερχξνπ ζηα αξρεία πνπ ηεξνχληαη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο αγνξάο ν εμσηεξηθφο
δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηαρσξεί ηε ζχζηαζε ελερχξνπ ζην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ.
(3) Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελερπξηνχρνπ δαλεηζηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ πνπ
έρνπλ ελερπξηαζηεί θαη κε ηελ απφδνζε ζηνλ ελερπξηνχρν δαλεηζηή ηεο αμίαο ηνπο, κέρξη ηελ εμαγνξά
ηνπ ζπλφινπ ησλ ελερπξηαζζέλησλ κεξηδίσλ.
(4) ε πεξίπησζε πνπ δελ εμαγνξαζηεί ην ζχλνιν ησλ ελερπξηαζζέλησλ κεξηδίσλ ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ, ν ελερπξηνχρνο δαλεηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηνπ απφ ην ελέρπξν σο πξνο ηα ππφινηπα
ελερπξηαζκέλα κεξίδηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχλαςε θαη αλαθνίλσζε λέαο ζχκβαζεο ελερπξίαζεο.
(5) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηαρσξεί ζην Μεηξψν κεξηδηνχρσλ ηελ
ηπρφλ εμάιεηςε ηνπ ελερχξνπ.

Καλνληζκφο
ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ.

48.-(1)Ο θαλνληζκφο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα είλαη εληαίνο αθφκα θαη φηαλ ην ακνηβαίν
.
θεθάιαην ζπλίζηαηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο θαηαξηίδεηαη
απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.
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(2) Με ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ν κεξηδηνχρνο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη απνδερζεί
ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.
(3) Ο θαλνληζκφο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο ζπλππνγξάθεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθά ηνπ,
εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο, πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
(α) Σελ νλνκαζία ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ επσλπκία ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ
θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ·
(β) ηνλ επελδπηηθφ ζθνπφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, απφ ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηνπλ νη
επελδπηηθνί ηνπ ζηφρνη θαη ε επελδπηηθή ηνπ πνιηηηθή·
(γ) ηελ θαηεγνξία επελδπηψλ, ζηνπο νπνίνπο ην ακνηβαίν θεθάιαην απεπζχλεηαη·
(δ) ηε δηάξθεηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή κλεία φηη ε δηάξθεηά ηνπ είλαη αφξηζηνπ ρξφλνπ·
(ε) ην αξρηθφ ελεξγεηηθφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη
πέληε ρηιηάδεο επξψ, ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηεο θαζαξήο ηηκήο, ηεο ηηκήο δηάζεζεο
εμαγνξάο θαη εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ησλ ηηκψλ
απηψλ ζηνπο επελδπηέο, εθφζνλ πξφθεηηαη δε γηα ακνηβαίν θεθάιαην πνπ ηειεί ππφ ηε
δηαρείξηζε ΓΟΔΔ, επηπιένλ, ηα πξνβιεπνκελα ζην άξζξν 19(1) θαη (2) ηνπ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ·
(ζη) ηνπο φξνπο έθδνζεο, δηάζεζεο, αθχξσζεο, εμαγνξάο θαη/ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ, θαζψο θαη
ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε εμαγνξά θαη ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ κπνξεί λα αλαζηαιεί
θαη κλεία ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αλαζηνιή εμαγνξάο θαη εμφθιεζεο είλαη δπλαηφ λα
απνθαζηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία·
(δ) ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηφο ηνπ·
(ε) ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξνκήζεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ
ζεκαηνθχιαθά ηνπ, θαζψο θαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απηψλ ησλ ακνηβψλ·
(ζ) ηηο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ην ακνηβαίν θεθάιαην·
(η) ηνπο θαλφλεο γηα ηε δηαλνκή ησλ πξνζφδσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ
ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ, ηδίσο ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο·
(ηα) ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ·
(ηβ) ηνπο ιφγνπο δηάιπζεο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.
(4) Ο θαλνληζκφο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, ε δε
ηξνπνπνίεζή ηνπ είλαη έγθπξε εθφζνλ πξνζππνγξάθεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
Ννείηαη φηη νη έγθπξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο ζηνπο
κεξηδηνχρνπο ηνπο νπνίνπο θαη δεζκεχνπλ.
(5) Οη κεξηδηνχρνη, εθφζνλ ην ακνηβαίν θεθάιαην είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ
εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ, φπσο ν θαλνληζκφο ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπ (α) εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο, εάλ ε
εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε·
(β) εληφο ελφο κελφο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο, εάλ ε
εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε εβδνκαδηαία βάζε·
(γ) έσο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζεπφκελε πξνγξακκαηηζκέλε
εμαγνξά ή εμφθιεζε, εάλ ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη ζε κεληαία
βάζε·
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(δ) έσο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηαμχ ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο έγθπξεο
ηξνπνπνίεζεο ζηνπο κεξηδηνχρνπο θαη ηεο ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο
ησλ κεξηδίσλ ηνπο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ φπσο απηφο ίζρπε πξηλ απφ ηελ
έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπ, παξεκβάιινληαη ηξηάληα εκέξεο.
(6) Οη κεξηδηνχρνη, εθφζνλ ην ακνηβαίν θεθάιαην είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ
ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ φπσο απηφο
ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο έγθπξεο
ηξνπνπνίεζεο ζε απηνχο.
(7) Ο θαλνληζκφο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηαξηίδεηαη είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο
είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή είηε κφλν ζηελ Αγγιηθή, εθφζνλ ηα ζηνηρεία
ηνπ άξζξνπ 12 έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κφλν ζηελ Αγγιηθή θαηά ην άξζξν
12(7).
Γηάιπζε θαη
εθθαζάξηζε
ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ.

49.-(1)Σν ακνηβαίν θεθάιαην δηαιχεηαη κφλν γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:

(α) Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50·
(β) χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, εθφζνλ απηφο θξίλεη φηη ε
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ δελ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ
κεξηδηνχρσλ ηνπ·
(γ) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ, εθηφο εάλ
ν θαλνληζκφο ηνπ ηξνπνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ, ψζηε ε δηάξθεηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ λα παξαηαζεί ή λα θαηαζηεί αφξηζηεο
δηάξθεηαο·
(δ) εθφζνλ επέιζεη γεγνλφο πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ,
επηθέξεη ηε δηάιπζή ηνπ·
(ε) ζε πεξίπησζε δηάιπζεο, παξαίηεζεο, ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ δελ νξηζηεί
αληηθαηαζηάηεο ηνπο·
(ζη) κε ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξηδίσλ ηνπ·
(δ) κε απφθαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, εάλ ην ελεξγεηηθφ ηνπ κεησζεί ζην έλα ηέηαξην
ηνπ ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ, απηή δε ε κείσζε δηαηεξεζεί γηα
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ·
(ε) χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, ηελ νπνία επηηξέπεηαη λα ιάβεη,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελεξγεηηθφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ κεησζεί ψζηε λα θαηαζηεί
κηθξφηεξν ησλ δχν ηξίησλ ηνπ νξίνπ γηα ην ειάρηζην ελεξγεηηθφ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη
ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ:
Ννείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεη γηα ην γεγνλφο
ηεο κείσζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ακειιεηί ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία δχλαηαη λα απαηηήζεη ηε δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.
(2) Οη κεξηδηνχρνη ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, φπσο θαη νη δαλεηζηέο ηνπο, δε δηθαηνχληαη λα
δεηήζνπλ ηε δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή ηε δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.
(3) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ εδαθίνπ (1), ηε δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ
αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή ηνπ, ε νπνία απνιήγεη ζε δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ,
.
κε επζχλε ηνπ εθθαζαξηζηή ηνπ σο εθθαζαξηζηήο νξίδεηαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ ε δηάιπζε νθείιεηαη ζε γεγνλφο απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν
(ε) ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ, νπφηε ν εθθαζαξηζηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ
.
νξίδεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα ζε πεξίπησζε πνπ ην γεγνλφο απφ απηά πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ
παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ζπληξέρεη θαη ζην πξφζσπν ηνπ ζεκαηνθχιαθα, φπσο θαη εάλ ην
ακνηβαίν θεθάιαην δελ έρεη ζεκαηνθχιαθα, ν εθθαζαξηζηήο ηνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, κε απφθαζή ηεο. ζε απηή ηελ πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ
.
άξζξνπ 22 εάλ ν εθθαζαξηζηήο δελ αζθεί πξνζεθφλησο ηα θαζήθνληά ηνπ, ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο ηνχην,
νξίδεη αληηθαηαζηάηε ηνπ εθθαζαξηζηή.
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Ννείηαη φηη ν εθθαζαξηζηήο δελ επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη θαζήθνληά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε
ζε ηξίην πξφζσπν.
(4) Απφ ηε δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε λέσλ κεξηδίσλ ηνπ, παξά
.
κφλν εθφζνλ κε απηή ηελ έθδνζε εμππεξεηείηαη ν ζθνπφο ηεο εθθαζάξηζεο ε εμαγνξά κεξηδίσλ
.
παξακέλεη δπλαηή, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεξηδηνχρσλ ν
ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο
δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη νη κεξηδηνχρνη ηθαλνπνηνχληαη απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, χζηεξα
απφ ηελ εμφθιεζε θάζε είδνπο απαίηεζεο πνπ πθίζηαηαη έλαληη ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.
(5) Σν απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ εκθαλίδεηαη ζε εηδηθή
έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή, ε νπνία θνηλνπνηείηαη, απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ή ηνλ εμσηεξηθφ
δηαρεηξηζηή, ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ φπνπ δηαηίζεληαη
κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ηίζεηαη δε ζηε δηάζεζε ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ζηα ζεκεία δηάζεζεο
ησλ κεξηδίσλ ηνπ:
Ννείηαη φηη ν ειεγθηήο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζεσξείηαη αλεμάξηεηνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
παξφληνο εδαθίνπ δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
(6) Ζ δηάιπζε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, φπσο θαη ν ιφγνο απηήο, γλσζηνπνηνχληαη, απφ ηνλ
εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή άκεζα, ζην ζεκαηνθχιαθα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ θαη
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο:
Ννείηαη φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη ακειιεηί απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή
αληίγξαθν ηεο πξναλαθεξφκελεο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηνπο κεξηδηνχρνπο θαη ην ζεκαηνθχιαθα.
(7) Δάλ ην ακνηβαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα επελδπηηθά ηκήκαηα, ε δηάιπζή ηνπ
επέξρεηαη κε ηε δηάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ελαπνκείλαληνο ηκήκαηφο ηνπ.
Αλάθιεζε
άδεηαο
ιεηηνπξγίαο
ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ.

50.-(1)Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιεί δεζκεπηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ
-

(α) εάλ ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα ηε βεβαίσζε γηα ηελ
θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 13(5)·
(β) εάλ δηαπηζησζεί φηη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγήζεθε ζην ακνηβαίν θεθάιαην κε βάζε ςεπδή
ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν.
(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ:
(α) εάλ ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηπρφλ φξνπο ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ή πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή,
φπσο απηέο απνξξένπλ (i)

απφ ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ Νφκν, εάλ ν
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη ΓΟΔΔ, ή

(ii)

απφ ηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, εάλ ν
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο είλαη εηαηξεία δηαρείξηζεο, ή

(iii)

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε·

(β) εάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ή πνπ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνο ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, δελ ηθαλνπνηείηαη πιένλ.
(3) ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ηάμεη πξνζεζκία ζηνλ
.
εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ πξνο ζπκκφξθσζή ηνπ παξάιεηςε ηνπ εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζπλεπάγεηαη ηε δεζκεπηηθή
αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.

883
(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (3), θνηλνπνηεί ηελ
απφθαζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο
ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δηαηίζεληαη ηα κεξίδηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ:
Ννείηαη φηη ζην ακνηβαίν θεθάιαην, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο αλάθιεζεο, ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 29.
Σκήκα 2: Δηαηξείεο επελδχζεσλ ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ
Γεληθέο δηαηάμεηο
γηα ηελ εηαηξεία
επελδχζεσλ.

51.-(1) Ζ εηαηξεία επελδχζεσλ ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ, ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ
θεθαιαίνπ, κπνξεί δε είηε λα είλαη απηνδηαρεηξίδφκελε είηε λα νξίδεη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηεο εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2).
(2) Ζ εηαηξεία επελδχζεσλ έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε κεηνρέο
θαη έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα δηαρεηξίδεηαη είηε ε ίδηα εθφζνλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελε, είηε κέζσ
εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ζπιινγηθά, ην δηθφ ηεο ραξηνθπιάθην, πξνβαίλνληαο ζηηο ζρεηηθέο πξάμεηο
πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ ηεο.
(3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία
επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, ε δηαδηθαζία αχμεζεο θαη κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
θαζνξίδεηαη ζηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα.
(4) Τθηζηάκελε εηαηξεία, ε νπνία θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ
είλαη εγγεγξακκέλε κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξηψλ Νφκν, νη ηίηινη ηεο νπνία είλαη εηζεγκέλνη ζε
νξγαλσκέλε, ή κε αγνξά ζηε Γεκνθξαηία σο εγθεθξηκέλνο επελδπηηθφο νξγαληζκφο ή επελδπηηθφο
νξγαληζκφο, δχλαηαη λα κεηαηξαπεί ζε εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ θαη λα ιεηηνπξγεί
σο ΟΔΔ, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ιήςεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο ΗΗ, ην νπνίν ζε ηέηνηα πεξίπησζε
εθαξκφδεηαη επ’ απηήο σο εάλ ε ελ ιφγσ εηαηξεία λα ήηαλ ΟΔΔ.

Δθαξκνγή ηνπ
πεξί Δηαηξεηψλ
Νφκνπ θαη
εηδηθέο ξπζκίζεηο
εηαηξηθνχ
δηθαίνπ.

52.-(1) Οη εηαηξείεο επελδχζεσλ, ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
.
παξφληνο Νφκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ επί ησλ εηαηξεηψλ
επελδχζεσλ, δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 32 θαη 78 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο
.
ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ γηα ηηο δηαζπάζεηο επί ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, δελ
εθαξκφδνληαη επηπιένλ ηα άξζξα 3(1), 4Α, 5, 7(2) έσο (7), 31, 31Α, 38 θαη 39, 41 έσο 47Α, 47Γ έσο
51, 55 έσο 57, 57Α έσο 57Σ, 60 έσο 69, 84, 108, 158 έσο 169, 169Γ θαη 355 έσο 361 ηνπ πεξί
.
Δηαηξεηψλ Νφκνπ επί ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ δελ εθαξκφδνληαη επηπιένλ ηα
άξζξα 4Α, 31, 31Α, 38 θαη 39, 41 έσο 51, 55 έσο 57, 57Α έσο 57Σ, 84, 105 έσο 117, 158 έσο 169,
169Γ θαη 355 έσο 361 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ.
(2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, νη εηαηξείεο επελδχζεσλ δελ
ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ηνπο ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη
.
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ ειεγθηψλ θαη ηελ έθζεζε ησλ ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο
εθφζνλ φκσο κέηνρνο δεηήζεη λα ιάβεη ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, ε εηαηξεία επελδχζεσλ ππνρξενχηαη λα
ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα απηφ, παξέρνληαο θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα αηηνχκελα ζηνηρεία είηε ζε ειεθηξνληθή
κνξθή είηε ζε έληππε, εθηφο εάλ ν κέηνρνο δεηήζεη λα ιάβεη ηα ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, νπφηε ε
εηαηξεία επελδχζεσλ νθείιεη λα ηνπ ηα παξάζρεη ζε απηή ηε κνξθή.
(3) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηε ζχγθιεζε θαη ηε δηεμαγσγή ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο ησλ εηζεγκέλσλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά εηαηξεηψλ ηζρχνπλ θαη’ αλαινγίαλ θαη γηα ηηο
εηαηξείεο επελδχζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηέο έρνπλ εηζαρζεί ή φρη ζε ξπζκηδφκελε αγνξά.
(4) Οη εηαηξείεο επελδχζεσλ δελ ππνρξενχληαη λα δεκηνπξγνχλ απνζεκαηηθά.

Απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία
επελδχζεσλ.

53.-(1) Ζ εηαηξεία επελδχζεσλ επηηξέπεηαη λα κελ νξίδεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ζηηο πεξηπηψζεηο
.
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6(2)(α) ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20, ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία
επελδχζεσλ δελ έρεη νξίζεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, νη αλαθνξέο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζε εμσηεξηθφ
δηαρεηξηζηή, ζε ζρέζε κε εηαηξεία επελδχζεσλ, ζεσξνχληαη σο αλαθνξέο ζηελ ίδηα ηελ εηαηξεία
επελδχζεσλ.
(2) ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία επελδχζεσλ δελ έρεη νξίζεη εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6(2)(α)(i) θαη (ii)(α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί ζε απηήλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, κφλνλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ
νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
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(i) Ζ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζπλνδεχεηαη απφ πξφγξακκα
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή
ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ,
(ii) νη δηεπζχλνληεο ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ παξέρνπλ ηα απαηηνχκελα
ερέγγπα ήζνπο θαη πείξαο θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
πνπ απηή αζθεί· γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα νλφκαηα ησλ δηεπζπλφλησλ,
θαζψο θαη θάζε δηαδφρνπ ηνπο γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο· νη εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ δηεπζχλνληαη απφ
δχν ηνπιάρηζηνλ πξφζσπα, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ππνπαξάγξαθν,
(iii) εάλ πθίζηαληαη ζηελνί δεζκνί κεηαμχ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη
άιισλ πξνζψπσλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί άδεηα κφλν
εθφζνλ νη ζηελνί δεζκνί δελ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ελάζθεζε
ησλ επνπηηθψλ ηεο θαζεθφλησλ,
(iv) ε εηαηξεία επελδχζεσλ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε κεηνρηθή ζχλζεζε, ηελ
απαξαίηεηε νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε, θαζψο θαη ηα θαηάιιεια
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά κέζα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηηο
.
ππεξεζίεο ηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα ην ζθνπφ
απηφ, γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ην
νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθή
ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία επελδχζεσλ, ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο,
θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο·
(β) ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (α), εθαξκφδνληαη, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή άδεηαο
ιεηηνπξγίαο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 13·
(γ) ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή αλαιακβάλεη λα αζθεί ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ην νπνίν νξίδεη σο ππεχζπλν δηαρείξηζεο
ηνπιάρηζηνλ έλα πξφζσπν πνπ λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(i) λα έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή ηεο επελδπηηθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο
ραξηνθπιαθίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο απηφο δηνξζψζεθε,
(ii) λα έρεη εγγξαθεί ζην δεκφζην κεηξψν θαηά ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζην άξζξν 53
ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ
Αγνξψλ Νφκνπ, φπσο δηνξζψζεθαλ·
(δ) ε εηαηξεία επελδχζεσλ, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ην θάζκα, ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ
πνιππινθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ή εθφζνλ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο,
ζεζπίδεη θαη δηαηεξεί ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, νη
νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηέο ηεο·
(ε) ε εηαηξεία επελδχζεσλ ππφθεηηαη ζηα θαη’ αλαινγίαλ εθαξκνδφκελα άξζξα 20 έσο 22 ηνπ
πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαζψο θαη ζηα
θαη’ αλαινγίαλ εθαξκνδφκελα άξζξα 75 έσο 82 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 231/2013.
(3) ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία επελδχζεσλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii), ε ίδηα ε εηαηξεία ζεσξείηαη ΓΟΔΔ θαη ππφθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαζψο θαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζην βαζκφ πνπ νη ηειεπηαίεο δελ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ.
Πξνυπνζέζεηο
αλάιεςεο
δξαζηεξηφηεηαο.

54.-(1) Ζ αλάιεςε δξαζηεξηφηεηαο εηαηξείαο επελδχζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε
ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα κε (α) ηα άξζξα 12(1) θαη (4) θαη 53(2), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία
επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) θαη (ii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
(β) ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ
Νφκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν
6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
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(γ) ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.
(2) Οη απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείεο επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) θαη (ii) ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, απαγνξεχεηαη λα αλαπηχζζνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 6(1) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ελψ νη απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείεο επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν
6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απαγνξεχεηαη λα αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο άιιεο απφ απηέο
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6(4) θαη (5) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκνπ.
(3) Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(4) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 53, ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ αλαηίζεηαη ζε
εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή.
Κεθάιαην 5,
Μέξνο ΗΗ.
Δπσλπκία,
δηαθξηηηθφο
ηίηινο, θεθάιαην
θαη κεηνρέο.

(5) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 23(4), ε θχιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εηαηξείαο
επελδχζεσλ αλαηίζεηαη ζε ζεκαηνθχιαθα θαηά ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην 5 ηνπ Μέξνπο II.
55.-(1) Ζ επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ δηακνξθψλνληαη θαηά ηα
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4(2)(β).
(2) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
.
6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαηφ ηεο είλαη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ ζε
θάζε άιιε πεξίπησζε, ην ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ είλαη εθαηφλ είθνζη
πέληε ρηιηάδεο επξψ:
Ννείηαη φηη, εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, ην
ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαην πνπ, θαηά πεξίπησζε, ζην παξφλ εδάθην, ηζρχεη γηα θαζέλα απφ απηά ηα
επελδπηηθά ηκήκαηα.
(3) Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ δηαηξείηαη ζε κεηνρέο ρσξίο νλνκαζηηθή αμία, νη νπνίεο
είλαη νλνκαζηηθέο θαη πιήξσο απνπιεξσζείζεο, δελ αλαγλσξίδνληαη δε θιάζκαηα κεηνρψλ.
(4) Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζε κεηξψν κεηφρσλ, ζην νπνίν
.
εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγίαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ε εηαηξεία επελδχζεσλ εθδίδεη, χζηεξα απφ
αίηεζε κεηφρνπ ηεο, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελν
άξζξν 45. Ζ ηηκή δηάζεζεο, εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεηνρψλ εηαηξείαο επελδχζεσλ ζπληζηά ην
απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί, πιένλ ησλ πξνκεζεηψλ δηάζεζεο ή αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνκεζεηψλ εμαγνξάο ή
εμφθιεζεο, θαηά πεξίπησζε.
(5) ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
44, 46 θαη 47.

Πεξηερφκελν
θαηαζηαηηθψλ
εγγξάθσλ θαη
ηδξπηηθνχ
εγγξάθνπ
εηαηξείαο
επελδχζεσλ.

56.-(1) Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, πξέπεη λα είλαη εληαία θαη φηαλ απηή
ζπλίζηαηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, θαηαξηίδνληαη-

(α) εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ είλαη απηνδηαρεηξηδφκελε, απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία
επελδχζεσλ·
(β) εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή, απφ ηνλ
ηειεπηαίν.
(2) Με ηελ απφθηεζε κεηνρψλ εηαηξείαο επελδχζεσλ, ν κεξηδηνχρνο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη απνδερζεί
ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ.
(3) Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, επηπξνζζέησο ησλ απαηηνχκελσλ απφ
ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, ζηνηρείσλ, πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
(α) Σελ ηδηφηεηα ηεο εηαηξείαο σο κεηαβιεηνχ ή ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηελ επσλπκία
ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ έρνπλ νξηζηεί·
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(β) ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, απφ ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηνπλ νη επελδπηηθνί
ηεο ζηφρνη θαη ε επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο·
(γ) ηελ θαηεγνξία επελδπηψλ, ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία επελδχζεσλ απεπζχλεηαη·
(ε) ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο ή κλεία φηη ε δηάξθεηά ηεο είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ·
(ε) ην αξρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηεο
θαζαξήο ηηκήο, ηεο ηηκήο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ή ηεο εμφθιεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο θαζψο
θαη ηνλ ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ησλ ηηκψλ απηψλ ζηνπο επελδπηέο, εθφζνλ πξφθεηηαη δε γηα
απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii) ηνπ
παξφληνο Νφκνπ ή γηα εηαηξεία επελδχζεσλ πνπ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ,
επηπξνζζέησο, ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19(1) θαη (2) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ·
(ζη) ηνπο φξνπο έθδνζεο, δηάζεζεο, αθχξσζεο, εμαγνξάο θαη εμφθιεζεο κεηνρψλ, θαζψο θαη
ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εμαγνξά θαη ε εμφθιεζε κπνξεί λα αλαζηαιεί θαη κλεία ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε αλαζηνιή εμαγνξάο θαη εμφθιεζεο είλαη δπλαηφ λα απνθαζηζηεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία·
(δ) ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηφο ηνπ·
(ε) ηηο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ
έρνπλ νξηζηεί ηέηνηνη, θαζψο θαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απηψλ ησλ ακνηβψλ θαη
πξνκεζεηψλ·
(ζ) ηε ζρέζε ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηεο θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθά
ηεο, ηδίσο θαηά πφζνλ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν εηαηξεηψλ, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν
28·
(η) ηηο δαπάλεο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ·
(ηα) ηνπο θαλφλεο γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο ζηνπο κεηφρνπο ηεο, ηδίσο ην ρξφλν
θαη ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο·
(ηβ) ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ·
(ηγ) ηνπο ιφγνπο δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ.
(4) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη αλεμάξηεηα απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4(4)(α) ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ην ηδξπηηθφ έγγξαθν ηεο εηαηξείαο
επελδχζεσλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, αλαθέξεη ηα
αθφινπζα:
(α) φηη ην εθδνζέλ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο είλαη κεηαβιεηφ θαη είλαη ίζν πξνο ηελ εθάζηνηε
θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο·
(β) φηη ην εθάζηνηε θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ππνδηαηξείηαη ζε αξηζκφ κεηνρψλ ρσξίο νλνκαζηηθή
αμία·
(γ) φηη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο εμαγνξάδνληαη, θαη’ αίηεζε ησλ κεηφρσλ απφ απηήλ, άκεζα ή
έκκεζα, απφ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο.
(5) Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηαξηίδνληαη είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο
Γεκνθξαηίαο είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή είηε κφλν ζηελ Αγγιηθή,
εθφζνλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 12 θαη, θαηά πεξίπησζε, ζην άξζξν 53 ζηνηρεία έρνπλ ππνβιεζεί
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο
επελδχζεσλ, κφλν ζηελ Αγγιηθή.
Σξνπνπνίεζε
θαηαζηαηηθψλ
εγγξάθσλ
εηαηξείαο
επελδχζεσλ.

57.-(1) Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) ή (ii) ή (β)-

887
(α) θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ είλαη έγθπξε
.
εθφζνλ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο
ειέγρεηαη ε λνκηκφηεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ην θαηά πφζν ιακβάλεηαη επαξθήο κέξηκλα
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ ηεο·
(β) νη έγθπξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο ζηνπο
κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ηνπο νπνίνπο θαη δεζκεχνπλ.
(2) Οη κέηνρνη, εθφζνλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ
ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εγγξάθσλ, φπσο
ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπο(α) εληφο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηεο έγθπξεο
ηξνπνπνίεζεο, εάλ ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ δηελεξγείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε·
(β) εληφο ελφο κελφο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο, εάλ ε εμαγνξά
ή ε εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ επί εβδνκαδηαίαο βάζεο·
(γ) έσο ηελ εκεξνκελία κέρξη ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζεπφκελε πξνγξακκαηηζκέλε
εμαγνξά ή εμφθιεζε, εάλ ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ δηελεξγείηαη επί κεληαίαο
βάζεο·
(δ) έσο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηαμχ ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο
ζηνπο κεηφρνπο θαη ηεο ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ φπσο απηά ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ έγθπξε
ηξνπνπνίεζή ηνπο, παξεκβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο.
(3) Οη κέηνρνη, εθφζνλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ
ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ
εγγξάθσλ, φπσο απηά ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηνπο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο
γλσζηνπνίεζεο ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζήο ηνπο ζε απηνχο.
(4) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii) ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, ε ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο εγγξάθσλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο
.
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ
σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, εθαξκφδεηαη φκσο ε παξάγξαθνο (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Αιιαγή
πξνζψπσλ
πνπ δηνηθνχλ
ηελ εηαηξεία
επελδχζεσλ.

58.-(1) ηελ πεξίπησζε εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(i) ή (ii) ή (β)-

(α) θάζε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ δηεπζπλφλησλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, αλαθνηλψλεηαη
απφ ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ελ
πάζε πεξηπηψζεη ην αξγφηεξν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο κεηαβνιήο·
(β) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θξίλεη φηη ηα πξφζσπα πνπ
δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία θαη
επαγγεικαηηθή πείξα, θαιεί ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζή
ηνπο, ε δε εηαηξεία επελδχζεσλ νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί ακέζσο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
(2) ε πεξίπησζε εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, θάζε κεηαβνιή ζηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηηο εξγαζίεο απηήο, ππφθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8(2)(γ) θαη 10 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκνπ.
Μείσζε
θεθαιαίνπ
εηαηξείαο
επελδχζεσλ.

59.-(1) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θεθάιαην εηαηξείαο επελδχζεσλ κεησζεί θάησ απφ ηα δχν
ηξίηα ηνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα, ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζπγθαιεί ππνρξεσηηθά ηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, γηα λα απνθαζίζεη
.
ζρεηηθά κε ηε δηάιπζή ηεο ε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ιακβάλεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη
απαξηία, κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ ή αληηπξνζσπεπφκελσλ ζηε ζπλέιεπζε, κεηφρσλ.
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(2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θεθάιαην εηαηξείαο επελδχζεσλ κεησζεί θάησ απφ ην έλα
ηέηαξην ηνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα, ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζπγθαιεί ππνρξεσηηθά ηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, γηα λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά κε ηε δηάιπζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ιακβάλεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη απαξηία, κε ηελ
ςήθν ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ησλ ςήθσλ ησλ παξηζηακέλσλ ή αληηπξνζσπεπφκελσλ ζηε ζπλέιεπζε
κεηφρσλ.
(3) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), ε ζπλέιεπζε πξέπεη λα ζπγθαιείηαη εληφο ζαξάληα
εκεξψλ απφ ηε κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ, θαηά ηα δχν ηξίηα ή ην έλα ηέηαξην, θαηά
πεξίπησζε.
(4) Δάλ ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ δελ πξνβιέπνπλ ηελ χπαξμε γεληθήο
ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο γλσζηνπνηεί ππνρξεσηηθά ηε
κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαηά ηα δχν ηξίηα ή ην έλα ηέηαξην, θαηά πεξίπησζε, ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία δχλαηαη λα απαηηήζεη ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη ηε
ζέζε ηεο ππφ ζε εθθαζάξηζε.
Δθθαζάξηζε
εηαηξείαο
επελδχζεσλ.

60.-(1) Ζ εηαηξεία επελδχζεσλ ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε(α) εάλ αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο· ή
(β) κεηά ην πέξαο ηεο δηάξθεηάο ηεο, εθφζνλ ηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα πξνβιέπνπλ
θαζνξηζκέλε δηάξθεηα, εθηφο εάλ απηά ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηεο
εηαηξείαο επελδχζεσλ ή απηή λα θαηαζηεί αφξηζηεο δηάξθεηαο· ή
(γ) εάλ ζπκβεί θαζνξηζκέλν ζηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν επηθέξεη ηελ
εθθαζάξηζή ηεο· ή
(δ) κε ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο· ή
(ε) θαηφπηλ απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ· ή
(ζη) κε ηε δηάιπζε, ηελ παξαίηεζε, ηε ζέζε ππφ δηαρείξηζε ή ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εάλ
δελ θαηαζηεί δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο
απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ή εηαηξείαο επελδχζεσλ ρσξίο ζεκαηνθχιαθα.
(2) ε πεξίπησζε αλάθιεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζην Γηθαζηήξην γηα εθθαζάξηζε θαη γηα ην δηνξηζκφ
εθθαζαξηζηή ή πξνζσξηλνχ εθθαζαξηζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ.
(3) ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία επελδχζεσλ ηίζεηαη ππφ
εθθαζάξηζε, εθαξκφδνληαη
επηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη θαη’ αλαινγίαλ, νη δηαηάμεηο πεξί εθθαζάξηζεο
ζην Μέξνο V ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ζπγθξνχνληαη κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(4) Δάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, ε
δηάιπζή ηεο επέξρεηαη κε ηε δηάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ελαπνκείλαληνο ηκήκαηφο ηεο.

Αλάθιεζε
άδεηαο
ιεηηνπξγίαο
εηαηξείαο
επελδχζεσλ.

61.-(1) Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν
6(2)(α)(i) ή (ii) ή (β), απνθαζίδεηαη δεζκεπηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζε νπνηαδήπνηε
απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) Δάλ ε εηαηξεία δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο, εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε
απηήλ ηεο άδεηαο, ή παξαηηεζεί ξεηά απφ απηήλ, ή εάλ παχζεη λα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα
πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ άδεηα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηνπο έμη κήλεο·
(β) εάλ ε άδεηα ρνξεγήζεθε θαηφπηλ ςεπδψλ δειψζεσλ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ
ηξφπν·
(γ) εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο
ρνξεγήζεθε ε άδεηα·

889
(δ) εάλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ δειψζεη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο φηη επηζπκεί
ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο.
(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη, επηπξνζζέησο ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ
εδαθίνπ (1),
λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6(2)(α)(i) ή
(ii) ή (β) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εάλ απηή ή ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξέο ή/θαη
επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Αλνηθηνχ
Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαηά πεξίπησζε.
(3) Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν
6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, γίλεηαη θαηά ην άξζξν 12 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ.
(4) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (3), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνηλνπνηεί ζηνλ Έθνξν
ηελ απφθαζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηελ εηαηξεία επελδχζεσλ, φπσο θαη ζηηο
.
αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ, ζηα νπνία δηαηίζεληαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ε εηαηξεία
επελδχζεσλ, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηήλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάθιεζεο, ηίζεηαη ππφ
εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
Σκήκα 3: πλεηαηξηζκνί πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
Γεληθέο δηαηάμεηο
γηα ηνλ
ζπλεηαηξηζκφ.

62. Δθφζνλ ν ΟΔΔ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, έρεη ηε
λνκηθή κνξθή ζπλεηαηξηζκνχ εγγεγξακκέλνπ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ
Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπο θαη έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα δηαρεηξίδεηαη
ζπιινγηθά, δηά κέζνπ ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ, ην δηθφ ηνπ ραξηνθπιάθην, πξνβαίλνληαο ζηηο ζρεηηθέο
.
πξάμεηο πξνο φθεινο ησλ ζπλεηαίξσλ ηνπ ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή αλαιακβάλεη θαη αζθεί ν γεληθφο ζπλεηαίξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, εθφζνλ ν ΟΔΔ έρεη
ιάβεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, απηή ζεσξείηαη σο αλαθνξά ζηνλ γεληθφ ζπλεηαίξν.

Δθαξκνγή
ηνπ πεξί
Οκνξξχζκσλ
θαη
Δηεξνξξχζκσλ
θαη Δκπνξηθψλ
Δπσλπκηψλ
Νφκνπ.

63.-(1) ηνπο ΟΔΔ πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ δε
ξπζκίδνληαη απφ ην παξφληα Νφκν, νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ θαη
Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

(2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδάθηνπ (1), ζηνπο ΟΔΔ πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ
ππφ ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 3(2), 51 έσο
53, 54(1) θαη 60 ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκσλ.
Γεληθφο
ζπλεηαίξνο
ΟΔΔ.

64. Δθφζνλ ν ΟΔΔ ιακβάλεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, έρεη
ππνρξεσηηθά έλαλ κφλν γεληθφ ζπλεηαίξν, ν νπνίνο(α) αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη εθπξνζσπεί απηφλ έλαληη παληφο ηξίηνπ· θαη
(β) επζχλεηαη γηα φια ηα ρξέε θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ· θαη
(γ) αζθεί ηα θαζήθνληα θαη αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ, νξίδεηαη δε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6(2)(β).

πλεηαίξνη
πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο.

65. Οη ζπλεηαίξνη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (α) δελ επζχλνληαη γηα ηα ρξέε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πέξαλ απφ ην πνζφ
πνπ εηζέθεξαλ ζε απηφλ, κε ηελ απφθηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά ην άξζξν 33 θαη πέξαλ
απφ ηελ αμία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 34 κεξηδίσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη· θαη
(β) δε ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ· θαη
(γ) δελ εθπξνζσπνχλ απηφλ έλαληη ησλ ηξίησλ.
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πκθσλία
ζπλεηαηξηζκνχ.

66.-(1) Ζ ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε νπνία πξέπεη λα
είλαη εληαία θαη φηαλ ν ζπλεηαηξηζκφο ζπλίζηαηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα,
θαηαξηίδεηαη, σο αξρηθφ θείκελν απφ ην γεληθφ ζπλεηαίξν, εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, δεζκεχεη ηνπο ινηπνχο ζπλεηαίξνπο, ζεσξείηαη πσο έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ
απφθηεζε ζπκκεηνρήο ζην ζπλεηαηξηζκφ, θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ (α) ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ σο ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαζψο θαη ηελ
επσλπκία ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα·
(β) ην ζθνπφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, απφ ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηνπλ νη επελδπηηθνί ηνπ
ζηφρνη θαη ε επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ·
(γ) ηελ θαηεγνξία επελδπηψλ ζηνπο νπνίνπο ν ζπλεηαηξηζκφο απεπζχλεηαη·
(δ) ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή κλεία φηη ε δηάξθεηά ηνπ είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ·
(ε) ην ειάρηζην θεθάιαην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην νπνίν
είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη πέληε ρηιηάδεο επξψ, ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηεο θαζαξήο
ηηκήο, ηηκήο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν
γλσζηνπνίεζεο ησλ ηηκψλ απηψλ ζηνπο ζπλεηαίξνπο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ
πξφθεηηαη δε γηα ζπλεηαηξηζκφ πνπ ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ, επηπιένλ, ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19(1) θαη (2) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ·
(ζη) ηνπο φξνπο έθδνζεο, δηάζεζεο, αθχξσζεο θαη εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ, θαζψο θαη
ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε κπνξεί λα αλαζηαιεί θαη κλεία ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε αλαζηνιή εμαγνξάο ή εμφθιεζεο είλαη δπλαηφ λα απνθαζηζηεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία·
(δ) ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηφο ηνπ·
(ε) ηηο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ έρεη
νξηζηεί ηέηνηνο, θαζψο θαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απηψλ ησλ ακνηβψλ θαη πξνκεζεηψλ·
(ζ) ηε ζρέζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ,
ηδίσο, ην εάλ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 28·
(η) ηηο δαπάλεο νη νπνίεο βαξχλνπλ ην ζπλεηαηξηζκφ·
(ηα) ηνπο θαλφλεο γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηνπο ζπλεηαίξνπο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδίσο ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο·
(ηβ) ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ·
(ηγ) ηνπο ιφγνπο δηάιπζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
(2) Με ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ν ζπλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
ηεθκαίξεηαη φηη έρεη απνδερζεί ηε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ.
(3) Ζ ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ θαηαξηίδεηαη είηε ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο είηε ζε
επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή, είηε κφλν ζηελ Αγγιηθή, εθφζνλ ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνξηθά κε ηε
ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, κφλν ζηελ Αγγιηθή.

Σξνπνπνίεζε
ζπκθσλίαο
ζπλεηαηξηζκνχ.

67.-(1) Ζ ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ ηξνπνπνηείηαη απφ ην γεληθφ ζπλεηαίξν, ε δε ηξνπνπνίεζή ηεο
είλαη έγθπξε εθφζνλ πξνζππνγξάθεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο. Οη έγθπξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο
ζηνπο ζπλεηαίξνπο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηνπο νπνίνπο θαη δεζκεχνπλ.
(2) Οη ζπλεηαίξνη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ,
δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ φπσο απηή ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηεο –
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(α) εληφο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, εάλ ε εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη
ζε θαζεκεξηλή βάζε·
(β) εληφο ελφο κελφο, εάλ ε εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ επί
εβδνκαδηαίαο βάζεο·
(γ) έσο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζεπφκελε
πξνγξακκαηηζκέλε εμαγνξά ή εμφθιεζε, εάλ ε εμαγνξά ή εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ
δηελεξγείηαη επί κεληαίαο βάζεο·
(δ) έσο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηαμχ ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο έγθπξεο
ηξνπνπνίεζεο ζηνπο ζπλεηαίξνπο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηεο ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο
εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο
ζπλεηαηξηζκνχ φπσο απηή ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηεο παξεκβάιινληαο
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο.
(3) Οη ζπλεηαίξνη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ,
δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή ίζρπε πξηλ απφ ηελ έγθπξε ηξνπνπνίεζή ηεο, εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο έγθπξεο ηξνπνπνίεζεο ζε απηνχο.
Μεηξψν
Μεξηδηνχρσλ,
ζπλδηθαηνχρνη
κεξηδίσλ θαη
βεβαίσζε
ζπκκεηνρήο.

68. Σα άξζξα 43 έσο 45 εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ ζηνπο ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, σο πξνο ηελ ηήξεζε Μεηξψνπ Μεξηδηνχρσλ, ηελ χπαξμε
ζπλδηθαηνχρσλ κεξηδίσλ θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλεηαηξηζκφ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο.

Μεηαβίβαζε
κεξηδίσλ
ζπλεηαηξηζκνχ
πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο.

69.-(1)Σα κεξίδηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη ειεπζέξσο κεηαβηβάζηκα ππφ ηελ
επηθχιαμε ηεο ζπκθσλίαο ησλ ζπλεηαίξσλ, ε νπνία επηηξέπεηαη λα πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο ζηε
κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ.
(2) Ζ κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο γλσζηνπνηείηαη ζην γεληθφ
ζπλεηαίξν, ηζρχεη δε έλαληη απηνχ απφ ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε.
(3) Ο γεληθφο ζπλεηαίξνο ελεκεξψλεη ην Μεηξψν Μεξηδηνχρσλ γηα ηε κεηαβίβαζε, δηαγξάθνληαο
ηα κεηαβηβαδφκελα κεξίδηα απφ ηε κεξίδα ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη θαηαρσξίδνληάο ηα ζηε κεξίδα ηνπ
απνθηψληνο.

Δλέρπξν επί
κεξηδίσλ.

70.-(1)Σα κεξίδηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο επηηξέπεηαη λα ελερπξηάδνληαη πξνο
εμαζθάιηζε απαίηεζεο.
(2) Έλαληη ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ, ε ελερπξίαζε ηζρχεη θαη παξάγεη απνηειέζκαηα απφ ηε ζηηγκή
.
πνπ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ε πξάμε ζχζηαζεο ελερχξνπ ζε απηφλ ν γεληθφο ζπλεηαίξνο θαηαρσξεί
ηε ζχζηαζε ελερχξνπ ζην κεηξψν κεξηδηνχρσλ.
(3) Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελερπξηνχρνπ δαλεηζηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ
πνπ έρνπλ ελερπξηαζηεί θαη κε ηελ απφδνζε ζηνλ ελερπξηνχρν δαλεηζηή ηεο αμίαο ηνπο, κέρξη ηελ
εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ ελερπξηαζζέλησλ κεξηδίσλ.
(4) ε πεξίπησζε πνπ δελ εμαγνξαζηεί ην ζχλνιν ησλ ελερπξηαζζέλησλ κεξηδίσλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν ελερπξηνχρνο δαλεηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηνπ απφ ην
ελέρπξν σο πξνο ηα ππφινηπα ελερπξηαζκέλα κεξίδηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχλαςε θαη αλαθνίλσζε
λέαο ζχκβαζεο ελερπξίαζεο.
(5) Σν εδάθην (2) εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξίπησζε εμάιεηςεο ηνπ ελερχξνπ επί θπθινθνξνχλησλ
κεξηδίσλ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.

Ννκηθέο
δηαδηθαζίεο.

71.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (2), λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζε ή δηθαίσκα ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ
γηα ηελ εθηέιεζε αιινδαπήο ή εκεδαπήο δηθαζηηθήο απφθαζεο ελαληίνλ ή ππέξ ζπλεηαηξηζκνχ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, επηηξέπεηαη λα εγεξζνχλ απφ ή ελαληίνλ ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ:
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Ννείηαη φηη, νπδείο ζπλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απνηειεί κέξνο ή θαηνλνκάδεηαη ζε απηέο
ηηο δηαδηθαζίεο.
(2) πλεηαίξνο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο επηηξέπεηαη, κε ηελ άδεηα ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο
επαξρίαο φπνπ ν ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο έρεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ, λα εγείξεη
αγσγή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, εάλ ν γεληθφο ζπλεηαίξνο πνπ έρεη ηελ εμνπζία λα εγείξεη
ηέηνηεο δηαδηθαζίεο αξλείηαη λα ελεξγήζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ην Γηθαζηήξην απνθαζίδεη φηη απηή ε
άξλεζή ηνπ είλαη αδηθαηνιφγεηε, ή είλαη ελαληίνλ ησλ κεξηδίσλ ηνπ ζπλεηαίξνπ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο.
Γηάιπζε θαη
εθθαζάξηζε
ζπλεηαηξηζκνχ
πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο.

72.-(1) Ο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο δηαιχεηαη κφλν γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:

(α) Δάλ αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ην άξζξν 73·
(β) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, εθφζνλ ε ζπκθσλία
ζπλεηαηξηζκνχ πξνβιέπεη θαζνξηζκέλε δηάξθεηα, εθηφο εάλ απηή ηξνπνπνηεζεί πξηλ απφ
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ψζηε απηή ε δηάξθεηα λα παξαηαζεί
ή ν ζπλεηαηξηζκφο λα θαηαζηεί αφξηζηεο δηάξθεηαο·
(γ) εθφζνλ επέιζεη γεγνλφο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ επηθέξεη ηε
δηάιπζή ηνπ·
(δ) ζε πεξίπησζε δηάιπζεο, παξαίηεζεο, ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ ή ηνπ ζεκαηνθχιαθα, εθφζνλ δελ νξηζηεί
αληηθαηαζηάηεο ηνπο·
(ε) χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ ζπλεηαίξσλ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία δχν
ηξίησλ επί ησλ θπθινθνξνχλησλ κεξηδίσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ν γεληθφο ζπλεηαίξνο έρεη εθθέξεη ζεηηθή ςήθν πξνο ηνχην·
(ζη) κε απφθαζε ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ, εάλ ην ελεξγεηηθφ ηνπ κεησζεί ζην έλα ηέηαξην ηνπ
ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ, απηή δε ε κείσζε δηαηεξεζεί γηα
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ·
(δ) χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ, ηελ νπνία επηηξέπεηαη λα ιάβεη,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελεξγεηηθφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κεησζεί ψζηε λα θαηαζηεί κηθξφηεξν
ησλ δχν ηξίησλ ηνπ νξίνπ γηα ην ειάρηζην ελεξγεηηθφ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηε
.
ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ ζε θάζε πεξίπησζε, ν γεληθφο ζπλεηαίξνο ελεκεξψλεη γηα ην
γεγνλφο ηεο κείσζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ακειιεηί ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία δχλαηαη λα απαηηήζεη ηε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
(2) ε πεξίπησζε δηάιπζεο ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαηά ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ
εδαθίνπ (1), ν γεληθφο ζπλεηαίξνο κεξηκλά λα δεκνζηεπηεί ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(3) Σε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή ηνπ, ε νπνία
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη
.
Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ ε εθθαζάξηζε απνιήγεη ζε δηαλνκή ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε επζχλε ηνπ εθθαζαξηζηή ηνπ, ελψ εθθαζαξηζηήο νξίδεηαη ν γεληθφο
ζπλεηαίξνο, εθηφο εάλ ε δηάιπζε νθείιεηαη ζε γεγνλφο απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν
(δ) ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ, νπφηε ν εθθαζαξηζηήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
.
νξίδεηαη απφ ην ζεκαηνθχιαθα ζε πεξίπησζε πνπ έλα γεγνλφο απφ απηά πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ
παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ζπληξέρεη θαη ζην πξφζσπν ηνπ ζεκαηνθχιαθα, φπσο θαη εάλ ν
ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο δελ έρεη ζεκαηνθχιαθα, ν εθθαζαξηζηήο ηνπ νξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, νπφηε θαη εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ νη δηαηάμεηο ηνπ
.
άξζξνπ 22 εάλ ν εθθαζαξηζηήο δελ αζθεί πξνζεθφλησο ηα θαζήθνληά ηνπ, ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο ηνχην, νξίδεη
αληηθαηαζηάηε ηνπ εθθαζαξηζηή:
Ννείηαη φηη ν εθθαζαξηζηήο δελ επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη θαζήθνληά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε
ζε ηξίην πξφζσπν.
(4) Απφ ηε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο-
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(α) απαγνξεχεηαη ε έθδνζε λέσλ κεξηδίσλ ηνπ, εθηφο εάλ κε απηή ηελ έθδνζε εμππεξεηείηαη ν
ζθνπφο ηεο εθθαζάξηζεο· θαη
(β) ε εμαγνξά κεξηδίσλ επηηξέπεηαη, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ
κεξηδηνχρσλ.
Ο ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ην
πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ:
Ννείηαη φηη νη κεξηδηνχρνη ηθαλνπνηνχληαη απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, χζηεξα απφ ηελ
εμφθιεζε θάζε είδνπο απαίηεζεο πνπ πθίζηαηαη έλαληη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.
(5) Σν απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
εκθαλίδεηαη ζε εηδηθή έθζεζε αλεμάξηεηνπ ειεγθηή, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ φπνπ δηαηίζεληαη κεξίδηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ,
ηίζεηαη δε ζηε δηάζεζε ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ:
Ννείηαη φηη ν ειεγθηήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο
εδαθίνπ δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
(6) Ζ δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, φπσο θαη ν ιφγνο απηήο,
γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο απφ ην γεληθφ ζπλεηαίξν, ζην ζεκαηνθχιαθα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ, ζηνλ Έθνξν θαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε
δε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλεη ακειιεηί απφ ην γεληθφ ζπλεηαίξν αληίγξαθν ηεο
πξναλαθεξφκελεο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηνπο κεξηδηνχρνπο θαη ην ζεκαηνθχιαθα.
(7) Δάλ ν ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά
ηκήκαηα, ε δηάιπζή ηνπ επέξρεηαη κε ηε δηάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ελαπνκείλαληνο ηκήκαηφο ηνπ.
Αλάθιεζε
άδεηαο
ιεηηνπξγίαο
ζπλεηαηξηζκνχ
πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο.

73.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε απφθαζή ηεο, αλαθαιεί δεζκεπηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο
ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο -

(α) εάλ ν ζπλεηαηξηζκφο δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο, εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο άδεηαο ή παξαηηεζεί ξεηά απφ απηή ή εάλ παχζεη λα αζθεί
δξαζηεξηφηεηα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ άδεηα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηνπο έμη
κήλεο·
(β) εάλ ε άδεηα ρνξεγήζεθε θαηφπηλ ςεπδψλ ή παξαπιαλεηηθψλ ζηνηρείσλ ή κε νπνηνδήπνηε
άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν·
(γ) εάλ ν ζπλεηαηξηζκφο δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ε
άδεηα·
(δ) εάλ ν γεληθφο ζπλεηαίξνο δειψζεη γξαπηψο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο φηη επηζπκεί
ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (α) εάλ ν γεληθφο ζπλεηαίξνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηπρφλ φξνπο ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γεληθνχ
ζπλεηαίξνπ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηνλ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν θαη ηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, θαηά πεξίπησζε·
(β) εάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ή πνπ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνο ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, δελ ηθαλνπνηείηαη πιένλ.
(3) ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ηάμεη πξνζεζκία ζην
.
γεληθφ ζπλεηαίξν πξνο ζπκκφξθσζε παξάιεηςε ηνπ γεληθνχ ζπλεηαίξνπ λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο
εληφο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, ζπλεπάγεηαη ηε δέζκηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ.
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(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (3) θνηλνπνηεί ηελ
απφθαζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζην γεληθφ ζπλεηαίξν, ζηνλ Έθνξν θαη ζηηο
.
αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δηαηίζεληαη ηα κεξίδηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ν ζπλεηαηξηζκφο κε
ηελ θνηλνπνίεζε ζην γεληθφ ζπλεηαίξν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάθιεζεο, ηίζεηαη ππφ εθθαζάξηζε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72.
Κεθάλαιο 8: Τποσπεώζειρ ζσεηικά με ηην ενημέπυζη
ηυν επενδςηών
Δλεκεξσηηθφ
δειηίν,
εμακεληαία θαη
εηήζηα έθζεζε,
εηήζηνη
ινγαξηαζκνί
θαη νηθνλνκηθφ
έηνο ΟΔΔ.

74.-(1) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ε ίδηα ε απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ
θαηά ην άξζξν 6(2)(α), θαηαξηίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο-

(α) ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ, θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ· θαη
(β) ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΔΔ αλά νηθνλνκηθφ έηνο· θαη
(γ) ηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ ΟΔΔ γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
(2) Ζ εηήζηα θαη ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ ΟΔΔ θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη
ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ επελδπηψλ ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ, εληφο ησλ αθφινπζσλ
πξνζεζκηψλ:
(α) έμη κήλεο απφ ην πέξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηελ εηήζηα έθζεζε·
(β) δχν κήλεο απφ ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ γηα ηελ εμακεληαία έθζεζε.
(3) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ, ή ε ίδηα ε απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά
ην άξζξν 6(2)(α), νθείιεη λα κεξηκλά ψζηε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ, ε ηειεπηαία εηήζηα θαη
εμακεληαία έθζεζή ηνπ θαζψο θαη ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα παξαδίδνληαη ζηνπο
επελδπηέο, ρσξίο επηβάξπλζή ηνπο, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζηνλ ΟΔΔ.
(4) Ο ΟΔΔ απνζηέιιεη ζηνπο επελδπηέο, ρσξίο επηβάξπλζή ηνπο, ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη
ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο.
(5) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη’ εθαξκνγή ηνπ Μέξνπο ΗΗ
ησλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκσλ, κφλν νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο
πνπ απαηηνχληαη θαηά ην άξζξν 77 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη δελ πεξηέρνληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν,
δεκνζηνπνηνχληαη, είηε ρσξηζηά είηε σο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζην δειηίν.
(6) Δάλ ν ΟΔΔ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, θαηαξηίδεηαη εληαίν
ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη εληαίεο εθζέζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΟΔΔ.
(7) Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ ΟΔΔ έρεη δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ
πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ ΟΔΔ ην νπνίν ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξψηε Γεθεκβξίνπ ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν άξρηζε ε ιεηηνπξγία ηνπ.
Δμακεληαία
έθζεζε ΟΔΔ.

75.-(1) Ζ εμακεληαία έθζεζε ηνπ ΟΔΔ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν
Υξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 34, ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, θαη
πεξηιακβάλεη ελδηάκεζεο κε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εμεηδηθεχεη κε νδεγία ηεο ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο
εμακεληαίαο έθζεζεο ησλ ΟΔΔ.

Δηήζηα
έθζεζε ΟΔΔ.

76.-(1) Ζ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΔΔ θαηαξηίδεηαη, ειέγρεηαη, ππνβάιιεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ην θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελν άξζξν 29 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ.
(2) Οη ΟΔΔ θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο
ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, γηα ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο
θαηέρνπλ ζπκκεηνρή γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο.
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Δλεκεξσηηθφ
δειηίν ΟΔΔ.

77.-(1) Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζην θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελν άξζξν 30(1) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκνπ. Σν ελ ιφγσ ελεκεξσηηθφ δειηίν πεξηέρεη κλεία, ζε εκθαλέο κέξνο ζηελ πξψηε
ζειίδα ηνπ, πσο ν ΟΔΔ απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ή/θαη επαξθψο ελεκεξσκέλνπο
επελδπηέο ή ζε ηδηψηεο επελδπηέο, θαηά πεξίπησζε.
(2) Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ΟΔΔ πνπ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο θαη κε βάζε ηελ
αθνινπζνχκελε απφ ηνλ ΟΔΔ επελδπηηθή πνιηηηθή, ην ελεκεξσηηθφ δειηίν, επηπιένλ ησλ ζηνηρείσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1), πξέπεη (α) λα πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ ζηηο νπνίεο ν ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα επελδχεη θαη
λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαη ζαθή αλαθνξά ζηνπο ζπλδεφκελνπο κε θάζε κία απφ
απηέο θηλδχλνπο (πξνθίι θηλδχλνπ) θαη ζηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο πνπ ε
αθνινπζνχκελε επελδπηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα επηθέξεη·
(β) λα πεξηέρεη εηδηθή κλεία ζηελ πηζαλφηεηα δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ θαη ζην ελδερφκελν κε
χπαξμεο ζεηηθψλ απνδφζεσλ, θαζψο θαη ξεηή πξνηξνπή πξνο ηνπο επελδπηέο γηα
αλαδήηεζε ζπλδξνκήο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπο ζχκβνπιν πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επέλδπζεο ζηνλ ΟΔΔ·
(γ) λα πεξηιακβάλεη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔ αλαπαξάγεη ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε, ξεηή
δήισζε ζε εκθαλέο ζεκείν ζρεηηθά κε ηελ πξνζνρή πνπ πξέπεη νη επελδπηέο λα
επηδεηθλχνπλ σο πξνο ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΔΔ·
(δ) λα πεξηιακβάλεη ξεηή δήισζε ζε εκθαλέο ζεκείν, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαζαξή αμία ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εκθαλίζεη πςειή αζηάζεηα, ιφγσ ηεο
ζχλζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ή ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ηερληθήο,
εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ησλ επελδπηψλ ζε απηφ ην ελδερφκελν·
λα αλαγξάθεη ξεηά θαη κε επθξηλή ηξφπν, ζε εκθαλέο ζεκείν, φηη είλαη δηαζέζηκν ζηνπο
επελδπηέο ζε φια ηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εμσηεξηθνχ
δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ηεο ίδηαο ηεο απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαηά ην
άξζξν 6(2)(α).
(3) ε πεξίπησζε ΟΔΔ πνπ απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο ή/θαη επαξθψο
ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο, ην ελεκεξσηηθφ δειηίν, επηπιένλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην
εδάθην (1), πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλδεημε φηη ηα κέηξα πξνζηαζίαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία γηα ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο, δελ εθαξκφδνληαη ζηνλ ΟΔΔ.
(4) Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ ζπληάζζεηαη ζε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηελ Αγγιηθή,
εθφζνλ ν θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ έρνπλ ζπληαρζεί επίζεο ζηελ Αγγιηθή,
πεξηέρεη δε θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο επελδπηέο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνβνχλ ζε αμηνινγηθή θξίζε γηα ηελ επέλδπζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΔΔ, ηδίσο αληηιακβαλφκελνη
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη απηή ε επέλδπζε.
(5) Σα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη επηθαηξνπνηεκέλα.
(6) Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ, φπσο θαη νη κεηαγελέζηεξεο ελεκεξψζεηο ηνπ, θνηλνπνηνχληαη
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, πξηλ απφ ηελ θπθινθνξία ηνπο, γηα ζθνπνχο ελεκέξσζήο ηεο.

Δηήζηνη
ινγαξηαζκνί
ΟΔΔ.

78. Αλεμάξηεηα απφ ην άξζξν 152 ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, νη ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
εηαηξείεο επελδχζεσλ, δελ ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη ηελ
έθζεζε δηαρείξηζεο ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, καδί κε ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε. Ζ
δε πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαγξάθεη φηη νη κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ αληίγξαθν απηψλ ησλ
ζηνηρείσλ θαη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηνλ ηφπν απφ φπνπ νη κέηνρνη κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ απηά ηα ζηνηρεία.

Έιεγρνο ησλ
εηήζησλ
ινγαξηαζκψλ
θαη ηεο εηήζηαο
έθζεζεο ΟΔΔ.

79.-(1) Ο ειεγθηήο, πνπ ζπληάζζεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ σο πξνο ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη
ε εηήζηα έθζεζε, νθείιεη λα επηζεκάλεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, άκεζα-

(α) θάζε γεγνλφο ή απφθαζε πνπ ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ θαη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ΟΔΔ, φηαλ απηφ ην γεγνλφο ή απηή ε απφθαζε
ελδέρεηαη –
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(i) λα απνηειεί νπζηψδε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ
πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ,
ή
(ii) λα επεξεάδεη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ, ή
(iii) λα επεξεάδεη νπζησδψο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ΟΔΔ λα εθπιεξψλεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, ή λα ζπκκνξθψλεηαη ζε
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ παξφληα Νφκν, ή
ηνλ θαλνληζκφ, ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα ή ηε ζπκθσλία
ζπλεηαηξηζκνχ, ή
(iv) λα νδεγεί ζε άξλεζε πηζηνπνίεζεο ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΟΔΔ
ή ζηελ έθθξαζε αξλεηηθήο γλψκεο γηα απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο·
(β) θάζε γεγνλφο ή απφθαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ΟΔΔ θαη αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α)
θαη πνπ ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ειέγρνπ άιιεο
επηρείξεζεο πνπ επξίζθεηαη ζε ζηελνχο δεζκνχο κε ηνλ ΟΔΔ, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ
ζρέζε ειέγρνπ κεηαμχ ηνπ ΟΔΔ θαη ηεο επηρείξεζεο, ή θαηά ηελ άζθεζε άιινπ θαζήθνληνο
πνπ ζρεηίδεηαη κε απηή ηελ επηρείξεζε.
(2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ειεγθηήο θξίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο
εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ή ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΔΔ δελ απεηθνλίδνπλ πιήξσο ηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε θαη ηελ πεξηνπζία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΔΔ, ελεκεξψλεη ζρεηηθψο θαη άκεζα ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
(3) Ο ειεγθηήο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε πιεξνθνξία πνπ απηή δεηά, ζρεηηθά
κε νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ αλάγεηαη ζε πιεξνθνξία ηελ νπνία ν ειεγθηήο είλαη ζε ζέζε ή έπξεπε λα
γλσξίδεη, εμαηηίαο ηεο ελάζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΔΔ.
(4) Ο ειεγθηήο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο ηνπ
ΟΔΔ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ
θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ή ηνπ ελεκεξσηηθνχ ηνπ δειηίνπ.
(5) Ζ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαη’ εθαξκνγή ησλ εδαθίσλ (1) έσο (4) δε
ζπληζηά παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο πνπ βαξχλεη ηνλ ειεγθηή, γηα ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ, ή άιινπ πεξηνξηζκνχ ή απαγφξεπζεο πεξί ηεο θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξίαο πνπ έρεη
επηβιεζεί κε ζχκβαζε ή άιιε ζπκθσλία, ν δε ειεγθηήο δελ ππέρεη επζχλε εμαηηίαο ηεο αλσηέξσ
ελεκέξσζεο.
(6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ειεγθηή λα δηελεξγήζεη έιεγρν ζρεηηθά κε
έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά δεηήκαηα, πνπ άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ
ΟΔΔ, κε έμνδα ηνπ ηειεπηαίνπ.
Γαπάλεο
δεκνζηεχζεσλ
ΟΔΔ.

80. Με εμαίξεζε ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ηνλ παξφληα Νφκν δεκνζηεχζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ
ΟΔΔ, θάζε δεκνζίεπζε ηνπ ΟΔΔ βαξχλεη ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ.

Αλαθνηλψζεηο
ΟΔΔ.

81.-(1) Όιεο νη αλαθνηλψζεηο ηνπ ΟΔΔ πξνο ηνπο επελδπηέο πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, ζαθείο θαη κε
παξαπιαλεηηθέο, εθφζνλ πξφθεηηαη δε γηα δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε, απηή πξέπεη επηπιένλ λα είλαη
ζε ζέζε λα γίλεη αληηιεπηή σο ηέηνηα.
(2) Οη πιεξνθνξίεο θαη νη δειψζεηο πνπ πεξηέρεη θάζε αλαθνίλσζε δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ
κε πξφζθιεζε γηα αγνξά κεξηδίσλ ΟΔΔ δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε αληίζεζε ή λα ππνβαζκίδνπλ ην
πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθηίζεληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν θαηά ην άξζξν 77.
(3) Δθφζνλ ν ΟΔΔ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο, επηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εδαθίνπ (1)
θαη (2) –
(α) θάζε δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε πξέπεη λα αλαθέξεη, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ
κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 77(2)(γ) θαη (δ), ηνλ ηφπν θαη ηε γιψζζα φπνπ είλαη δηαζέζηκν
ζηνπο επελδπηέο ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ΟΔΔ·
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(β) θάζε αλαθνίλσζε, φπσο θαη θάζε έληππν ή κήλπκα πνπ πεξηέρεη, άκεζα ή έκκεζα,
πξφζθιεζε πξνο δηάζεζε κεξηδίσλ ηνπ ΟΔΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αλαξηψληαη
ζην δηαδίθηπν, πξέπεη λα αλαθέξεη κε επθξηλή ζηνηρεία θαη ζε επρεξψο νξαηφ ζεκείν φηη ε
επέλδπζε ζε κεξίδηα ΟΔΔ δελ έρεη εγγπεκέλε απφδνζε θαη φηη νη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο
δελ δηαζθαιίδνπλ ηηο κειινληηθέο∙ ζε πεξίπησζε ΟΔΔ εγγπεκέλεο απφδνζεο, ε
πξναλαθεξφκελε αλαθνξά πεξηνξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο δελ
δηαζθαιίδνπλ ηηο κειινληηθέο∙
(γ) θάζε δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΔ
αλαπαξάγεη ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε, ξεηή δήισζε ζε εκθαλέο ζεκείν ζρεηηθά κε ηελ
πξνζνρή πνπ πξέπεη νη επελδπηέο λα επηδεηθλχνπλ σο πξνο ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ
ΟΔΔ∙
(δ) θάζε δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ξεηή δήισζε ζε εκθαλέο ζεκείν,
ζε πεξίπησζε πνπ ε θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ΟΔΔ ελδέρεηαη λα εκθαλίζεη πςειή
αζηάζεηα, ιφγσ ηεο ζχλζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ή ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο
δηαρεηξηζηηθήο ηερληθήο, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ησλ επελδπηψλ ζε απηφ ην ελδερφκελν.
(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγίεο ηεο λα θαζνξίδεη εηδηθφηεξνπο θαλφλεο ηνπο
νπνίνπο νθείιεη λα ηεξεί ν ΟΔΔ θαηά ηε δεκνζίεπζε δηαθεκηζηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, θαη λα εμεηδηθεχεη,
σο πξνο ηνπο ΟΔΔ πνπ απεπζχλνληαη ζε ηδηψηεο επελδπηέο, θάζε εηδηθφηεξν δήηεκα πνπ αθνξά ηελ
εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ (3).
Κεθάλαιο 9: ςγσυνεύζειρ
Γπλαηφηεηα
ζπγρψλεπζεο
ΟΔΔ.

82.-(1) Δπηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε, κε κία απφ ηηο κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 83, ΟΔΔ
κε άιινλ ή άιινπο ηέηνηνπο ΟΔΔ, εθφζνλ απηνί ιεηηνπξγνχλ κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ ακνηβαίνπ
θεθαιαίνπ ή ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φινη νη κεηέρνληεο ζηε
ζπγρψλεπζε ΟΔΔ απεπζχλνληαη ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ, επαγγεικαηίεο, επαξθψο
ελεκεξσκέλνπο ή ηδηψηεο, ηεξνπκέλνπ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.
(2) Σα άξζξα 201Α έσο 201ΚΓ ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπγρσλεχζεηο δελ
εθαξκφδνληαη ζηηο ζπγρσλεχζεηο εηαηξεηψλ επελδχζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε.

Μνξθέο
ζπγρψλεπζεο
ΟΔΔ.

83. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ«ζπγρψλεπζε» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξάμεηο:
(α) πξάμε κε ηελ νπνία έλαο ή πεξηζζφηεξνη ΟΔΔ ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπο («νη
απνξξνθψκελνη ΟΔΔ») δηαιχνληαη ρσξίο λα ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε θαη κεηαθέξνπλ ην
ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπο ζε άιινλ πθηζηάκελν ΟΔΔ
ή ζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ («ν απνξξνθψλ ΟΔΔ»), κε αληάιιαγκα ηελ έθδνζε, γηα ηνπο
κεξηδηνχρνπο ηνπο, κεξηδίσλ ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηαβνιή
ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη πνζνζηφ 10% ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ
εθάζηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ·
(β) πξάμε κε ηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξνη ΟΔΔ ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπο («νη
απνξξνθψκελνη ΟΔΔ») δηαιχνληαη, ρσξίο λα ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε θαη κεηαθέξνπλ ην
ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπο ζε έλα λενζπζηαζέληα
ΟΔΔ ή έλα λενζπζηαζέλ επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ («ν απνξξνθψλ ΟΔΔ»), κε αληάιιαγκα
ηελ έθδνζε, γηα ηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπο, κεξηδίσλ ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη πνζνζηφ 10% ηεο
θαζαξήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ εθάζηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ·
(γ) πξάμε κε ηελ νπνία έλαο ή πεξηζζφηεξνη ΟΔΔ ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπο («νη
απνξξνθψκελνη ΟΔΔ»), πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη έσο φηνπ εθπιεξσζνχλ νη
ππνρξεψζεηο ηνπο, κεηαθέξνπλ ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπο ζε άιιν επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ
ίδηνπ ΟΔΔ ή άιινπ πθηζηάκελνπ ΟΔΔ, ή ζε έλα λενζπζηαζέληα ΟΔΔ ή ζε έλα
λενζπζηαζέλ επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ («ν απνξξνθψλ ΟΔΔ»)∙
«απνξξνθψλ ΟΔΔ» ζεκαίλεη πθηζηάκελν ΟΔΔ, ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, πνπ απνξξνθά άιινλ ή λέν
ΟΔΔ, ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ΟΔΔ·
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«απνξξνθψκελνο ΟΔΔ» ζεκαίλεη πθηζηάκελν ΟΔΔ, ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, πνπ απνξξνθάηαη απφ
άιινλ πθηζηάκελν ΟΔΔ ή απφ ΟΔΔ πνπ ζπζηήλεηαη σο λένο, ή επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ, εμαηηίαο ηεο
ζπγρψλεπζεο.
Άδεηα γηα ηε
ζπγρψλεπζε.

84.-(1) Ζ ζπγρψλεπζε ΟΔΔ ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
(2) Με επηκέιεηα ελφο απφ ηνπο ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε, ή, εάλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο,
ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είηε ζε επίζεκε
γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο, είηε ζηελ Αγγιηθή εθφζνλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ
ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε, ηα απαηηνχκελα απφ ηνλ παξφληα Νφκν ζηνηρεία είραλ
ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κφλν ζηελ Αγγιηθή, ηα αθφινπζα:
(α) ην θνηλφ ζρέδην ζπγρψλεπζεο, εγθεθξηκέλν δεφλησο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε
ζπγρψλεπζε ΟΔΔ ή απφ ηνπο εμσηεξηθνχο δηαρεηξηζηέο ηνπο, εάλ έρνπλ νξηζηεί ηέηνηνη·
(β) ε έγγξαθε ζπλαίλεζε θαζελφο απφ ηνπο ζεκαηνθχιαθεο ηνπ απνξξνθψληνο θαη ηνπ
απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ, εθφζνλ έρνπλ νξηζηεί ηέηνηνη, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπγρψλεπζεο·
(γ) νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε ζπγρψλεπζε, ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα
παξάζρνπλ ν απνξξνθψλ θαη ν απνξξνθψκελνο ΟΔΔ ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπο.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εάλ εθηηκά φηη ηα ζηνηρεία πνπ ηεο ππνβιήζεθαλ θαηά ην εδάθην
(2) δελ είλαη πιήξε, απαηηεί πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, εληφο πξνζεζκίαο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ,
θαη’ αλψηαην φξην, απφ ηελ παξαιαβή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ.
(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εμεηάδεη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο
ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ, ψζηε λα εθηηκήζεη θαηά πφζν
παξέρνληαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο επαξθείο πιεξνθνξίεο. Δάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θξίλεη
αλαγθαίν ή ζθφπηκν, δχλαηαη λα απαηηήζεη (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ
απνξξνθψληνο θαη ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ· θαη
(β) ζε πξνζεζκία δέθα πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη’ αλψηαην φξην, απφ ηελ παξαιαβή ησλ
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2), απφ ηνλ απνξξνθψληα ή ηνλ απνξξνθψκελν
ΟΔΔ, λα ηξνπνπνηήζεη ή λα ζπκπιεξψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο
κεξηδηνχρνπο ηνπ.
(5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελεκεξψλεη ηνπο κεηέρνληεο ζηε ζπγρψλεπζε ΟΔΔ, εληφο είθνζη
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ πιήξσλ ζηνηρείσλ θαηά ην εδάθην (2), εάλ παξέρεη ή φρη
άδεηα γηα ηε ζπγρψλεπζε.

Απφθαζε γηα
ηε ζπγρψλεπζε.

85.-(1) Δθφζνλ ν ΟΔΔ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ε ζπγρψλεπζή ηνπ κε
άιινλ ΟΔΔ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ. Δάλ ν ΟΔΔ ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία
επελδχζεσλ, ε απφθαζε γηα ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε άιινλ ΟΔΔ ιακβάλεηαη απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ηεο, κε εηδηθφ ςήθηζκα, εθηφο εάλ ηα θαηαζηαηηθά ηεο έγγξαθα πξνβιέπνπλ φηη ε ζρεηηθή
απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην, νξίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε πξνο ηνχην
απαξηία ή/θαη πιεηνςεθία. Ζ πξναλαθεξφκελε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ιακβάλεηαη
κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπξνζσπνχκελσλ ζηε ζπλέιεπζε ςήθσλ. Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο
εηαηξείαο επελδχζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα πξνβιέπνπλ πςειφηεξε πιεηνςεθία απφ ην 75% ησλ
εθπξνζσπνχκελσλ ζηε ζπλέιεπζε ςήθσλ.
(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΟΔΔ κε πεξηζζφηεξα επελδπηηθά
ηκήκαηα, σο κέηνρνη λννχληαη εθείλνη ηνπ ηκήκαηνο πνπ κεηέρεη ζηε ζπγρψλεπζε, εθηφο εάλ ν
θαλνληζκφο ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΔ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.
(3) Γηα ηε ζπγρψλεπζε ΟΔΔ πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή εηαηξείαο επελδχζεσλ, παξαδίδεηαη
επίζεκν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο γηα ηε ζπγρψλεπζε ζηνλ Έθνξν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ
365Α ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ θαη αληίγξαθν ηεο απφθαζεο απηήο επηζπλάπηεηαη ζε θάζε
αληίγξαθν ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο επελδχζεσλ.

ρέδην
ζπγρψλεπζεο.

86.-(1) Ο απνξξνθψκελνο θαη ν απνξξνθψλ ΟΔΔ θαηαξηίδνπλ θνηλφ ζρέδην ζπγρψλεπζεο, ην
νπνίν πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
(α) αλαθνξά ηεο κνξθήο ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζε απηήλ·
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(β) ην πιαίζην θαη αηηηνιφγεζε ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο·
(γ) ηνλ αλακελφκελν αληίθηππν ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ
απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ·
(δ) ηα θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηνπ παζεηηθνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο·
(ε) ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο·
(ζη) ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα γηα ηε κεηαθνξά ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ
αληαιιαγή κεξηδίσλ∙
(δ) ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο θαηά ην άξζξν 83(β) ή (γ), ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά
έγγξαθα ηνπ λενζπζηαζέληνο απνξξνθψληνο ΟΔΔ.
(ε) ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
ζπγρψλεπζεο·

εκεξνκελία

πξαγκαηνπνίεζεο

θαη

ζέζεο

ζε

ηζρχ

ηεο

(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα επηβάιεη φπσο ην ζρέδην ζπγρψλεπζεο πεξηέρεη
πξφζζεηα ζηνηρεία, επηπιένλ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1).
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη κε νδεγία ηεο λα ξπζκίδεη ηερληθά ζέκαηα ή λα εμεηδηθεχεη
ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Έιεγρνο ηεο
ζπγρψλεπζεο
απφ ην
ζεκαηνθχιαθα.

87. Οη ζεκαηνθχιαθεο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ, εθφζνλ έρνπλ νξηζηεί
ηέηνηνη, επαιεζεχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 86(1)(α), (ζη)
θαη (δ) κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ
αληίζηνηρνπ γηα θάζε ζεκαηνθχιαθα ΟΔΔ. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί ζεκαηνθχιαθαο γηα
θάπνηνλ απφ ηνπο ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζηελ πξάμε, ηελ πξναλαθεξφκελε επαιήζεπζε δηελεξγεί, γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ, ειεγθηήο θαηά ην άξζξν 88.

Διεγθηέο.

88.-(1) Ο απνξξνθψκελνο θαη ν απνξξνθψλ ΟΔΔ αλαζέηνπλ ζε αλεμάξηεην ειεγθηή ηελ
επηθχξσζε ησλ αθφινπζσλ:
(α) ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηνπ παζεηηθνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο·
(β) εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ αλά κεξίδην·
(γ) ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο, θαζψο θαη ηεο ίδηαο ηεο ζρέζεο
αληαιιαγήο.
(2) Ο ειεγθηήο ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ, φπσο θαη ν ειεγθηήο ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ,
ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1).
(3) Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή δηαηίζεηαη, δσξεάλ, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο,
ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ θαη ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.

Δλεκέξσζε θαη
δηθαηψκαηα ησλ
κεξηδηνχρσλ.

89.-(1) Ο απνξξνθψκελνο θαη/ ν απνξξνθψλ ΟΔΔ παξέρνπλ, ν θαζέλαο ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ,
θαηάιιειεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε ζπγρψλεπζε, θαηά ηξφπν ψζηε νη
κεξηδηνχρνη λα είλαη ζε ζέζε:
(α) λα έρνπλ άπνςε θαη λα ιάβνπλ απφθαζε, έρνληαο πιήξε γλψζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο
πξφηαζεο ζηελ επέλδπζή ηνπο∙ θαη
(β) λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 85 θαη 90.
(2) Οη πιεξνθνξίεο ηνπ εδαθίνπ (1) πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
(α) ην πιαίζην θαη αηηηνιφγεζε ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο·
(β) ηνλ πηζαλφ αληίθηππν ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο ζηνπο κεξηδηνχρνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ φπνησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ
επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή, ην θφζηνο, ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, ηελ πεξηνδηθή
ππνβνιή εθζέζεσλ, θαζψο θαη ηελ πηζαλή κείσζε ηεο απφδνζεο αλά κεξίδην θαη, θαηά
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πεξίπησζε, ζαθή πξνεηδνπνίεζε ησλ επελδπηψλ γηα ηελ ελδερφκελε αιιαγή ηεο
θνξνινγηθήο ηνπο κεηαρείξηζεο κεηά ηε ζπγρψλεπζε·
(γ) ηα φπνηα εηδηθά δηθαηψκαηα έρνπλ νη κεξηδηνχρνη, ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε ζπγρψλεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ηνπ δηθαηψκαηνο λα ιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεο έθζεζεο
ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο, ηνπ δηθαηψκαηνο λα δεηνχλ ηελ
εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο, ή, φηαλ έρεη εθαξκνγή, θαη ηελ ηειεπηαία
εκεξνκελία άζθεζεο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο·
(δ) ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ
πξαγκαηνπνίεζεο θαη ζέζεο ζε ηζρχ ηεο ζπγρψλεπζεο·

πξνγξακκαηηζκέλε

εκεξνκελία

(ε) αληίγξαθν ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ.
(3) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ απνξξνθψληνο θαη ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ, ή ηνπ ίδηνπ ηνπ ΟΔΔ εάλ
πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α), θαη παξέρνληαη ζηνπο
κεξηδηνχρνπο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη κε νδεγία
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, κφλνλ εθφζνλ ε Δπηηξνπή έρεη εγθξίλεη ηε ζπγρψλεπζε θαηά ην
άξζξν 84. Οη πξναλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ ηελ
ηειεπηαία εκεξνκελία γηα ηελ αίηεζε εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, ή, φηαλ έρεη εθαξκνγή, κεηαηξνπήο,
ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε, θαηά ην άξζξν 90(1).
(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη ιεπηνκεξψο ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή
θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) έσο (3).
Γηθαίσκα
εμαγνξάο,
εμφθιεζεο ή
κεηαηξνπήο
κεξηδίσλ.

90.-(1) Οη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ,
ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε, πέξαλ απφ απηήλ πνπ παξαθξαηά ν ΟΔΔ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο
απνεπέλδπζεο, ηελ εμαγνξά ή ηελ εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ή, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, ηε κεηαηξνπή
ηνπο ζε κεξίδηα άιινπ ΟΔΔ κε παξεκθεξή επελδπηηθή πνιηηηθή, ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο
εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ή άιιε εηαηξεία κε ηελ νπνία ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ζπλδέεηαη κε θνηλή
δηαρείξηζε ή έιεγρν, ή εηδηθή ζπκκεηνρή. Σν αλσηέξσ δηθαίσκα ηζρχεη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη
κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ
πξνηεηλφκελε ζπγρψλεπζε θαη παχεη λα ηζρχεη πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο.
(2)(α) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλεμάξηεηα απφ ην άξζξν 7(1),
νη ΟΔΔ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε επηηξέπεηαη λα απνθαζίζνπλ ηελ πξνζσξηλή
αλαζηνιή ηεο δηάζεζεο, εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο, χζηεξα
απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, εθφζνλ απηή ε αλαζηνιή επηβάιιεηαη
γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ κεξηδηνχρσλ.
(β) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο παξαγξάθνπ (α), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα
απνθαζίζεη ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο δηάζεζεο, εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ κεξηδίσλ
ΟΔΔ πνπ κεηέρεη ζηε ζπγρψλεπζε εθφζνλ θξίλεη φηη ε αλαζηνιή επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο
πξνζηαζίαο ησλ κεξηδηνχρσλ.

Γαπάλεο.

91. Με ηελ επηθχιαμε απηνδηαρεηξηδφκελνπ ΟΔΔ θαηά ην άξζξν 6(2)(α), νη δαπάλεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, ηδίσο νη λνκηθέο,
ζπκβνπιεπηηθέο ή δηνηθεηηθέο δαπάλεο, δελ επηβαξχλνπλ ηνλ απνξξνθψκελν ή ηνλ απνξξνθψληα
ΟΔΔ ή ηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπο.

Πξαγκαηνπνίεζ
ε θαη ζέζε ζε
ηζρχ ηεο
ζπγρψλεπζεο.

92.-(1) Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε ζπγρψλεπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ θαη ε
εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεξηδίσλ ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ κε κεξίδηα
ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ, θαζψο θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαζνξηζκνχ ηεο θαζαξήο αμίαο
ελεξγεηηθνχ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ, νξίδεηαη ζην ζρέδην ζπγρψλεπζεο. Απηέο νη εκεξνκελίεο
πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξεο ηεο ηπρφλ πξνβιεπφκελεο έγθξηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηνπο
κεξηδηνχρνπο ηνπ απνξξνθψκελνπ θαη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ.
(2) Ζ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο θαη ζέζεο ζε ηζρχ ηεο ζπγρψλεπζεο γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ
απνξξνθψληα ΟΔΔ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο, κε ζηαζεξφ
κέζν.

Απνηειέζκαηα
ηεο
ζπγρψλεπζεο.

93.-(1) Ζ πξαγκαηνπνίεζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ζπγρψλεπζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 83(α), έρεη
ηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο:
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(α) ην ελεξγεηηθφ ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ απνξξνθψληα ΟΔΔ∙ θαη
(β) νη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ θαζίζηαληαη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ
θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, δηθαηνχληαη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ
δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηείραλ ζηνλ
απνξξνθψκελν ΟΔΔ∙ θαη
(γ) ν απνξξνθψκελνο ΟΔΔ παχεη λα πθίζηαηαη, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπγρψλεπζεο.
(2) Ζ πξαγκαηνπνίεζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ζπγρψλεπζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 83(β), έρεη ηηο
αθφινπζεο ζπλέπεηεο:
(α) ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ησλ απνξξνθψκελσλ ΟΔΔ
κεηαβηβάδνληαη ζην λέν ηδξπφκελν απνξξνθψληα ΟΔΔ· θαη
(β) νη κεξηδηνχρνη ησλ απνξξνθψκελσλ ΟΔΔ θαζίζηαληαη κεξηδηνχρνη ηνπ λένπ ηδξπφκελνπ
απνξξνθψληνο ΟΔΔ θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, δηθαηνχληαη λα αλαιάβνπλ
ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηείραλ
ζηνλ απνξξνθψκελν ΟΔΔ· θαη
(γ) νη απνξξνθψκελνη ΟΔΔ παχνπλ λα πθίζηαληαη, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπγρψλεπζεο.
(3) Ζ πξαγκαηνπνίεζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ζπγρψλεπζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 83(γ), έρεη ηηο
αθφινπζεο ζπλέπεηεο:
(α) ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ απνξξνθψληα ΟΔΔ·
θαη
(β) νη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψκελνπ ΟΔΔ θαζίζηαληαη κεξηδηνχρνη ηνπ απνξξνθψληνο
ΟΔΔ· θαη
(γ) ν απνξξνθψκελνο ΟΔΔ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, κέρξηο φηνπ εθπιεξσζνχλ φιεο νη
ππνρξεψζεηο ηνπ.
(4) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ απνξξνθψληνο ΟΔΔ δηαβεβαηψλεη ην ζεκαηνθχιαθα ηνπ
απνξξνθψληνο ΟΔΔ, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο, φηη έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ε αλαδνρή ηνπ παζεηηθνχ. Όηαλ ν
απνξξνθψλ ΟΔΔ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη δελ έρεη νξίζεη εμσηεξηθφ
δηαρεηξηζηή, παξέρεη ν ίδηνο ηελ πξναλαθεξφκελε δηαβεβαίσζε ζην ζεκαηνθχιαθα ηνπ
απνξξνθψληνο ΟΔΔ, εθφζνλ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο.
Φνξνινγηθέο
δηαηάμεηο
πεξί ηεο
ζπγρψλεπζεο
ΟΔΔ.

94.-(1) Ζ κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ησλ ΟΔΔ, εμαηηίαο ηεο
ζπγρψλεπζεο, απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν, ηέινο ή εηζθνξά.

118(Η) ηνπ 2002
(2) ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ΟΔΔ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο V ησλ πεξί
230(Η) ηνπ 2002 Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκσλ αλαθνξηθά κε ηηο αλαδηνξγαλψζεηο εηαηξεηψλ θαη νη αληίζηνηρεο
162(Η) ηνπ 2003 δηαηάμεηο ησλ πεξί ηεο Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ.
195(Η) ηνπ 2004
92(Η) ηνπ 2005
113(Η) ηνπ 2006
80(Η) ηνπ 2007
138(Η) ηνπ 2007
32(Η) ηνπ 2009
45(Η) ηνπ 2009
74(Η) ηνπ 2009
110(Η) ηνπ 2009
41(Η) ηνπ 2010
133(Η) ηνπ2010
116(Η) ηνπ 2011
197(Η) ηνπ 2011
102(Η) ηνπ 2012
188(Η) ηνπ 2012
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19(Η) ηνπ 2013
26(Η) ηνπ 2013
27(Η) ηνπ 2013
17(Η) ηνπ 2014.
117(Η) ηνπ 2002
223(Η) ηνπ 2002
188(Η) ηνπ 2003
178(Η) ηνπ 2007
23(Η) ηνπ 2009
44(Η) ηνπ 2009
75(Η) ηνπ 2009
111(Η) ηνπ 2009
40(Η) ηνπ 2010
132(Η) ηνπ 2010
114(Η) ηνπ 2011
190(Η) ηνπ 2011
72(Η) ηνπ 2013
29(Η) ηνπ 2013.
Δμνπζηνδνηηθή
δηάηαμε.

95. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ ινηπψλ εμνπζηνδνηήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο δπλάκεη ηνπ
παξφληνο Κεθαιαίνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο δχλαηαη λα ξπζκίδεη
πεξαηηέξσ ηερληθά δεηήκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ άξζξσλ
ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.
ΜΔΡΟ ΙΙΙ: ΓΙΑΘΔΗ ΜΔΡΙΓΙΩΝ ΟΔΔ ΑΛΛΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔΛΟΤ
Ή ΣΡΙΣΗ ΥΩΡΑ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Γηάζεζε ζηε
Γεκνθξαηία
κεξηδίσλ ΟΔΔ
πνπ θαηάγνληαη
απφ άιιν
θξάηνο θαη
εκπίπηνπλ
ζην πεδίν
εθαξκνγήο
ηνπ πεξί ησλ

96.-(1) Οη ΟΔΔ, νη νπνίνη θαηάγνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο ή απφ ηξίηε ρψξα θαη εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ,
επηηξέπεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Νφκνπ.

Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ
Νφκνπ.
(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαηά ησλ
πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ αλαθεξνκέλσλ ζην εδάθην (1) ΟΔΔ
ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ κε απηνχο
δηαηάμεσλ ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ.
Γηάζεζε ζηε
Γεκνθξαηία
κεξηδίσλ ΟΔΔ
πνπ θαηάγνληαη
απφ άιιν
θξάηνο θαη δελ
εκπίπηνπλ ζην
πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ
πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ
Νφκνπ.

97.-(1) Οη ΟΔΔ, νη νπνίνη θαηάγνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο ή απφ ηξίηε ρψξα θαη δελ εκπίπηνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ,
επηηξέπεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, κφλνλ
εθφζνλ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαξθνχο πξνιεπηηθήο επνπηείαο απηνχ ηνπ θξάηνπο, ζην θξάηνο
θαηαγσγήο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία απηνχ ηνπ θξάηνπο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο
πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιάβεη άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηε Γεκνθξαηία.
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(2) Ζ δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ησλ ΟΔΔ επηηξέπεηαη λα αξρίζεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
άδεηαο ζηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ΟΔΔ ή ζηνλ ίδην ηνλ απηνδηαρεηξηδφκελν ΟΔΔ.
(3) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ν ίδηνο ν ΟΔΔ, θαηά πεξίπησζε, γλσζηνπνηεί άκεζα
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί
άδεηα θαηά ην εδάθην (1).
(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε απφθαζή ηεο αλαθαιεί δεζκίσο ηελ άδεηα πνπ έρεη ρνξεγήζεη
ζηνλ ΟΔΔ εθφζνλ (α) δηαπηζησζεί φηη ε άδεηα ειήθζε κε βάζε ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία, ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν·
(β) ν ΟΔΔ ή ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηπρφλ φξνπο ηεο
άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1)·
(γ) νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ή πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε
ρνξήγεζε άδεηαο θαηά ην εδάθην (1) δελ ηθαλνπνηείηαη πιένλ.
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ), ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ηάμεη
πξνζεζκία ζηνλ ΟΔΔ ή ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ πξνο ζπκκφξθσζε. Παξάιεηςε πιήξνπο
ζπκκφξθσζεο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζπλεπάγεηαη ηε δέζκηα αλάθιεζε ηεο αλαθεξφκελεο
ζην εδάθην (1) άδεηαο.
(5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε ιήςε κέηξσλ έλαληη ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζην εδάθην (1) ΟΔΔ, θαζψο θαη έλαληη ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν
δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο
νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ κε απηνχο δηαηάμεσλ ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ.
(6) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη ηνπο φξνπο, ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα
γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηά ην εδάθην (1), ηδίσο ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη ν ΟΔΔ γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο θαη, γεληθφηεξα, πξνψζεζεο, ησλ κεξηδίσλ ηνπ ζηε
Γεκνθξαηία.
Κνηλέο δηαηάμεηο
γηα ηνπο ΟΔΔ
πνπ δηέπνληαη
απφ ηα άξζξα
96 θαη 97.

98.-(1) Οη ΟΔΔ, θαηά ηελ πξνψζεζε, δηαθήκηζε θαη δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο θαζψο θαη σο
πξνο ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο πξνο ηνπο επελδπηέο, ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ.
Σν άξζξν 33 εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγία ζηνπο ΟΔΔ.
(2) Οη ΟΔΔ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ
επελδπηψλ ζηε Γεκνθξαηία νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπο. Οη παξερφκελεο ζηνπο επελδπηέο ζηε Γεκνθξαηία
πιεξνθνξίεο πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηελ Αγγιηθή.
Τπεχζπλνο γηα ηε κεηάθξαζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη ν ΟΔΔ, ε δε κεηάθξαζε απνδίδεη πηζηά
ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ ζην πξσηφηππν.
(3) Ζ ζπρλφηεηα δεκνζίεπζεο ηεο ηηκήο έθδνζεο, δηάζεζεο θαη εμαγνξάο ή εμφθιεζεο ησλ
κεξηδίσλ ησλ ΟΔΔ ζηε Γεκνθξαηία θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ
ΟΔΔ.
(4) Οη ΟΔΔ, γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηε Γεκνθξαηία, νθείινπλ λα ηεξνχλ ην
άξζξν 81(1), (2) θαη (3), θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, νη νπνίεο εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 81(4). Κάζε δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε ηνπ
ΟΔΔ αλαθέξεη επίζεο θαη ηνλ ηφπν θαη ηε γιψζζα φπνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο επελδπηέο ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΟΔΔ.
(5) Οη ΟΔΔ νθείινπλ λα ππνδείμνπλ πηζησηηθφ ίδξπκα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ζηνπο
κεξηδηνχρνπο πνπ επξίζθνληαη ζηε Γεκνθξαηία, νη πιεξσκέο, ε εμαγνξά ή ε εμφθιεζε ησλ κεξηδίσλ,
θαη λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε επηβαιιφκελε ζηνλ ΟΔΔ ππνρξέσζε γηα
δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζηε Γεκνθξαηία.
(6) Οη ΟΔΔ πνπ δηαζέηνπλ κεξίδηά ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, επηηξέπεηαη λα
κλεκνλεχνπλ ζηελ επσλπκία ή ηελ νλνκαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε Γεκνθξαηία, κλεία ηεο λνκηθήο
ηνπο κνξθήο, φπσο «εηαηξεία επελδχζεσλ» ή «ακνηβαίν θεθάιαην», φπσο ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζην
θξάηνο θαηαγσγήο ηνπο.
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(7) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαηεξεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ζε επίζεκε γιψζζα ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή, ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, νη
νπνίεο αθνξνχλ εηδηθά ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θαη ηελ εμαγνξά ή εμφθιεζε, ζηελ
επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, κεξηδίσλ ΟΔΔ πνπ θαηάγνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα. Ζ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
(8) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη (α) ηε δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ, ηδίσο ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο
ζε ΟΔΔ θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο επελδπηέο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο∙
(β) ηηο ππνρξεψζεηο ηαθηηθήο θαη έθηαθηεο ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο απηήο ηεο ελεκέξσζεο∙
(γ) ηα πξνζφληα θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζην δίθηπν
δηάζεζεο κεξηδίσλ ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα ηα
πξνζφληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ ησλ πξνζψπσλ∙
(δ) ηηο ππνρξεψζεηο ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο δηάζεζεο κεξηδίσλ ησλ ΟΔΔ ζηελ
επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(9) Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ζε ΟΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 96 ή 97.
ΜΔΡΟ IV : ΔΠΟΠΣΔΙΑ – ΚΤΡΩΔΙ
Κεθάλαιο 1: Δποπηεία ηυν ΟΔΔ
Πεδίν
εθαξκνγήο.

99. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείεο
επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζην βαζκφ πνπ δε ζπγθξνχνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69 έσο 76 ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ
Νφκνπ.

Δπνπηηθέο
αξκνδηφηεηεο
Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο.

100.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νξίδεηαη σο ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα λα αζθεί ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν.

(2) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ ΟΔΔ πνπ θαηάγνληαη απφ ηε
Γεκνθξαηία θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αλακεηγλχνληαη ζηε
δξαζηεξηφηεηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ ΟΔΔ.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο αξκφδηεο ξπζκηζηηθέο ή επνπηηθέο αξρέο
ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιισλ ρσξψλ, ζην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ζε ΟΔΔ θαη, νπνηεδήπνηε θξίλεη ζθφπηκν γηα ζθνπνχο δηαθξίβσζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο
ΟΔΔ, δηεπζπληή ηνπ ή ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ησλ πξνσζνχλησλ κεξίδηα
ΟΔΔ ή ηηο επελδχζεηο ηνπο, ή ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ή ηνπ ζεκαηνθχιαθά ηνπ.
(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αζθεί ηελ επνπηεία ησλ ΟΔΔ, ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ
ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ην Μέξνο III θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε
ηνπ άξζξνπ 97(6) θαη ηνπ άξζξνπ 98(8) θαη, γεληθφηεξα, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο θππξηαθήο
λνκνζεζίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηνχο.
Δμνπζίεο
Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο.

101.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αζθεί ηηο εμνπζίεο ηεο (α)

άκεζα· ή/θαη

(β)

ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο αξρέο ή πξφζσπα· ή/θαη

(γ)

ππφ ηελ επζχλε ηεο, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζε άιιεο αξρέο ή
πξφζσπα· ή/θαη
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(δ)

χζηεξα απφ αίηεζε πξνο ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο.

(2) Οη εμνπζίεο πνπ δηαζέηεη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαηά ην εδάθην (1), πεξηιακβάλνπλ,
κεηαμχ άιισλ, θαη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:
(α) απαίηεζε ηεο δηαθνπήο θάζε πξάμεο ή ηεο απνρήο απφ θάζε πξάμε ή πξαθηηθή πνπ
είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή κε δηαηάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία·
(β) επηβνιή πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαηά ηνλ
αθφινπζν ηξφπν:
(i) ζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαπηζηψζεη φηη πξφζσπν
ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή θαλνληζηηθήο πξάμεο πνπ
εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, δχλαηαη λα επηβάιεη ζην πξφζσπν απηφ
πξνζσξηλή απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε κέξεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, γηα
κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, δηάξθεηαο πέληε ή ιηγφηεξσλ εκεξψλ, γηα
ηεξκαηηζκφ ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο,
(ii) ην πξφζσπν ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε πην πάλσ απαγφξεπζε, νθείιεη θαηά
ην ρξφλν πνπ ηζρχεη ε απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
λα πξνβεί ζε φιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα άξζε ησλ ιφγσλ, γηα ηνπο
νπνίνπο
επηβιήζεθε
ε
απαγφξεπζε
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο,
(iii) εάλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηθαλνπνηεζεί φηη νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ
απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμέιεηπαλ πξηλ απφ
ηελ εθπλνή ηεο πξψηεο ή νπνηαζδήπνηε πελζήκεξεο πεξηφδνπ, δχλαηαη λα
επηηξέςεη ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηνλ
θαζνξηζκέλν ρξφλν εθπλνήο·
(γ) ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη νη εηαηξείεο επελδχζεσλ θαη νη
ζπλεηαηξηζκνί, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ αλακεηγλχνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ
ΟΔΔ, ζπκκνξθψλνληαη θάζε ζηηγκή κε ηνλ παξφληα Νφκν θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ θεθαιαηαγνξά·
(δ) απαίηεζε αλαζηνιήο ηεο δηάζεζεο, εμαγνξάο ή εμφθιεζεο κεξηδίσλ ΟΔΔ, φηαλ κε απηή
ηελ αλαζηνιή εμππεξεηείηαη ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ΟΔΔ ή ηνπ επελδπηηθνχ
θνηλνχ.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ειεγθηέο ή
εκπεηξνγλψκνλεο ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, γεληθνχ ή εηδηθνχ, ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ, ζε εηαηξεία
επελδχζεσλ ή ζπλεηαηξηζκφ, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν αλακεηγλχεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα
ΟΔΔ, γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή άιιεο δηάηαμεο πνπ
εληάζζεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, εθαξκφδνληαο θαη’ αλαινγία ηα άξζξα 50 θαη 51 ησλ πεξί ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκσλ, φπσο δηνξζψζεθαλ.
(4) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαζθαιίδεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε απφ απφζηαζε ή κε
ειεθηξνληθά κέζα, ζε πιήξεηο, ζαθείο θαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα Νφκν,
ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ
θαη άιιεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ΟΔΔ, ζε επίζεκε γιψζζα
ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Αγγιηθή.
102. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκσλ, φπσο δηνξζψζεθαλ,
πκπιεξσκαηηθέο
δηαηάμεηο.
πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ επνπηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηελ εμνπζία ηεο
λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο, λα δηελεξγεί έξεπλεο θαη ειέγρνπο, λα επηβάιιεη θπξψζεηο, λα ζπλεξγάδεηαη
κε αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη φξγαλα άιισλ θξαηψλ θαη γεληθά φιεο νη αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο,
επζχλεο θαη θαζήθνληά ηεο, θαηά ηνπο ελ ιφγσ Νφκνπο, εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά, σο πξνο ηελ
επνπηεία πνπ αζθεί ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν.
Δμνπζία
έθδνζεο
νδεγηψλ.

103.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ άιιεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ πνπ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε
νδεγίαο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εθδίδεη νδεγία γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ξπζκίδεηαη
ζηνλ παξφληα Νφκν, εθφζνλ απηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, απαηηεί πεξαηηέξσ ξχζκηζε ή
εμεηδίθεπζε.
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(2) Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ηα πξφζσπα πξνο ηα νπνία απεπζχλνληαη.
Δπαγγεικαηηθφ
απφξξεην θαη
ζπλεξγαζία κε
αξκφδηεο αξρέο
θαη νξγαληζκνχο
ηεο αιινδαπήο.

104. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκσλ, φπσο δηνξζψζεθαλ,
πνπ δηέπνπλ -

(α) ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ηήξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ έλαληη ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο απφ ηα επνπηεπφκελα θαη ειεγρφκελα απφ απηή πξφζσπα θαη ηηο
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ,
θαη
(β) ηε ζπλεξγαζία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη
νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο,
εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία θαη θαηά ηελ άζθεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ηεο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν.
Τπνρξέσζε
ππνβνιήο
δεκνζηεχζεσλ
θαη ζηνηρείσλ
ΟΔΔ.

105.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή
ζηνηρείσλ, εγγξάθσλ θαη εθζέζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, φιεο νη δεκνζηεχζεηο,
θαηαρσξίζεηο θαη ελ γέλεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ ΟΔΔ ή ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ,
ππνρξεσηηθέο ή πξναηξεηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δηελεξγνχληαη γηα
δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο, ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, εληφο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο.
(2) Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ ή ε ίδηα ε απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ, θαηά
πεξίπησζε, πξνβαίλνπλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε δηθά ηνπο
έμνδα, ζε δηεπθξηληζηηθέο ή δηνξζσηηθέο δεκνζηεχζεηο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηθαηνχηαη λα
απαηηήζεη ηελ άκεζε δηαθνπή ή απφζπξζε δεκνζίεπζεο ή αλαθνίλσζεο, κέρξηο φηνπ ν εμσηεξηθφο
δηαρεηξηζηήο ή ε απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία επελδχζεσλ πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε δηεπθξηληζηηθήο ή
δηνξζσηηθήο δεκνζίεπζεο, θαηά ηα πξναλαθεξφκελα.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηελ ίδηα ηελ απηνδηαρεηξηδφκελε εηαηξεία
επελδχζεσλ, θαη θάζε πξφζσπν πνπ αλακεηγλχεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ΟΔΔ, ηελ παξνρή
νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ή πιεξνθνξίαο πνπ θξίλεη αλαγθαίν ή ρξήζηκν γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο.
(4) Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξεο δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν,
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε
ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΔΔ,
αλαθνηλψλεηαη ακειιεηί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη, ζην
πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ επνπηηθψλ ηεο θαζεθφλησλ, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη
κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο
αγνξάο, λα απαγνξεχζεη ηε κεηαβνιή, ή λα ηελ εμαξηήζεη ππφ φξνπο ηνπο νπνίνπο θαη εμεηδηθεχεη, ή
αθφκε θαη λα επηβάιεη ηελ άξζε ηεο κεηαβνιήο.

Τπνβνιή
ζηνηρείσλ
ΟΔΔ.

106. Ο εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΔΔ γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, γηα ην
ζχλνιν ησλ ΟΔΔ πνπ δηαρεηξίδεηαη, ηεο Γεκνθξαηίαο, άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο, γηα
ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη κε νδεγία ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο.

Αξρείν ησλ
ΟΔΔ.

107.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηεξεί αξρείν ησλ ΟΔΔ ζηνπο νπνίνπο έρεη παξάζρεη άδεηα
ιεηηνπξγίαο. Σν πξναλαθεξφκελν αξρείν πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ (α) ηελ επσλπκία ή ηελ νλνκαζία ηνπ ΟΔΔ θαη ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί·
(β) ηνλ αξηζκφ άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ εκεξνκελία παξνρήο απηήο ηεο άδεηαο·
(γ) ηνλ εμσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, εθφζνλ πθίζηαηαη ηέηνηνο·
(δ) ην ζεκαηνθχιαθά ηνπ, εθφζνλ έρεη νξηζηεί·
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(ε) εθφζνλ ν ΟΔΔ είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ, ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ, εάλ ν ΟΔΔ είλαη
ακνηβαίν θεθάιαην ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ, εάλ δε ν ΟΔΔ
έρεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηε δηεχζπλζε ηνπ θχξηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ησλ
εξγαζηψλ ηνπ.
(2) Ζ θαηαρψξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην εδάθην (1) ζηνηρείσλ δηελεξγείηαη εληφο ηξηψλ
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ απφ ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαζθαιίδεη φηη νη επελδπηέο θαη θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν
πξφζσπν έρνπλ πξφζβαζε, ρσξίο επηβάξπλζε, ζην πξνβιεπφκελν ζην εδάθην (1) αξρείν,
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Οη επελδπηέο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο αληίγξαθν θαηαρψξεζεο ή θαηαρσξήζεσλ ζην αξρείν, θαηαβάιινληαο ην αλάινγν
δηνηθεηηθφ θφζηνο, ην νπνίν νξίδεηαη κε νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Γηθαηψκαηα
θαη εηήζηεο
εηζθνξέο.

108.-(1) Με νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη
ΟΔΔ ηνπ Νφκνπ ή ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπο θαηαβάιινπλ (α) δηθαηψκαηα ππέξ απηήο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαζψο θαη ην
χςνο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ· θαη
(β) εηήζηεο εηζθνξέο, ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ θαζψο θαη ην χςνο απηψλ ησλ εηζθνξψλ.
Οη παξάγξαθνη (α) θαη (β) δελ εθαξκφδνληαη ζηηο απηνδηαρεηξηδφκελεο εηαηξείεο επελδχζεσλ θαηά
ην άξζξν 6(2)(α)(iii) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζηηο νπνίεο θαη εθαξκφδεηαη ην άξζξν 73 ηνπ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ.
(2) Σα ηέιε θαη νη εηζθνξέο, πνπ θαηαβάιινληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ινγίδνληαη
σο έζνδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη, ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο θαηαβνιήο ηνπο,
ιακβάλνληαη, επηπξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιια κέηξα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν,
κέηξα πξνο είζπξαμή ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ
Νφκνπο, φπσο δηνξζψζεθαλ.

Αηηηνινγία
απνθάζεσλ.

109. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αηηηνινγεί γξαπηψο θάζε απφθαζε κε ηελ νπνία απνξξίπηεη
αίηεζε ρνξήγεζεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα Νφκν άδεηαο, ή κε ηελ νπνία αλαθαιεί ηέηνηα άδεηα,
θαζψο θαη θάζε αξλεηηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ νδεγηψλ ηεο,
αλαθνηλψλεη δε θάζε ηέηνηα απφθαζε ζηνλ αηηεηή ή ζηνλ ελδηαθεξφκελν ΟΔΔ.
Κεθάλαιο 2: Ποινικέρ διαηάξειρ και διοικηηικέρ κςπώζειρ

Γηνηθεηηθέο
θπξψζεηο.

110. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή νδεγίαο, εθαξκφδνληαη ηα εμήο:
(α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα επηβάιεη ζηνλ παξαβάηε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν,
κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ, ζε πεξίπησζε δε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο,
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη επηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο
παξάβαζεο·
(β) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ν ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο
πξνζπνξίζηεθε φθεινο απφ απηήλ, ή επέηξεςε ζε άιιν πξφζσπν λα πξνζπνξηζηεί
φθεινο εμαηηίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ νθέινπο πνπ ν ππαίηηνο πξνθάιεζε κε ηε δηελέξγεηα
ηεο παξάβαζεο·
(γ) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεκνζηνπνηεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε θάζε ηξφπν πνπ
θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, θαηάιιειν, νπνηνδήπνηε κέηξν ή νπνηαδήπνηε θχξσζε πνπ
επηβάιιεη θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, ζε ΟΔΔ πνπ δηαζέηεη ηα κεξίδηά ηνπ ζηελ επηθξάηεηα
ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζψο θαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ αλακεηγλχεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηά
ηνπ ΟΔΔ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο∙ ε δεκνζηνπνίεζε κέηξνπ ή θχξσζεο
παξαιείπεηαη κφλν εθφζνλ απηή ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ
αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ, ή λα
πξνθαιέζεη δπζαλάινγε δεκία ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε·
(δ) ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο πιεξσκήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ιακβάλνληαη κέηξα πξνο
είζπξαμή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ
Νφκνπο, φπσο δηνξζψζεθαλ·
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(ε) ζε πεξίπησζε επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα
επηβάιιεη ην θαηά ηελ παξάγξαθν (α) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη ζε(i) λνκηθφ πξφζσπν∙
(ii) ζχκβνπιν, δηεπζπληή ή αμησκαηνχρν ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ζε
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε παξάβαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
νθεηιφηαλ ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, εζθεκκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα.
Πνηληθά
αδηθήκαηα.

111.-(1) Πξφζσπν, ην νπνίν θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ξχζκηζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ (α)

πξνβαίλεη ζε δήισζε, ή ππνβνιή εγγξάθσλ ή αλαθνίλσζε, πνπ είλαη ςεπδήο,
παξαπιαλεηηθή ή απαηειή σο πξνο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο, ή

(β) απνθξχπηεη ζηνηρείν ή παξαιείπεη ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
παξεκπνδίδεη ηελ άκεζε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ή ηελ άκεζε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή
εηζφδνπ ή έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ ή ζε ακθφηεξεο ηηο πνηλέο.
(2) Πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί επσλπκία ή νλνκαζία ή πεξηγξαθή, πνπ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε
φηη πξφθεηηαη γηα ΟΔΔ θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, ρσξίο λα έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο σο ΟΔΔ θαηά
ηνλ παξφληα Νφκν, δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα
πέληε έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ ή ζε
ακθφηεξεο ηηο πνηλέο.
(3) Πξφζσπν πνπ ελ γλψζεη ηνπ εθδίδεη, ζέηεη ζε θπθινθνξία ή δηαλέκεη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ή
έληππα αηηήζεσλ ή δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ζε ΟΔΔ, ρσξίο ν παξψλ Νφκνο λα ηνπ επηηξέπεη λα
δηαζέηεη κεξίδηά ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ ή ζε
ακθφηεξεο ηηο πνηλέο.
(4) ε πεξίπησζε πνπ δηαπξάηηεηαη πνηληθφ αδίθεκα, θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, απφ λνκηθφ
πξφζσπν ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί εθ κέξνπο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη απνδεηθλχεηαη είηε φηη έρεη
δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε ή ζπλελνρή ή έγθξηζε είηε φηη έρεη δηεπθνιπλζεί απφ ηελ επηδερζείζα
ακέιεηα θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ, θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο, θαηέρεη ζέζε
κέινπο ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, αμησκαηνχρνπ, ζπκβνχινπ, γεληθνχ δηεπζπληή, δηεπζπληή, γξακκαηέα,
ζπλεξγάηε ή άιιε παξφκνηα ζέζε ζην λνκηθφ πξφζσπν ή εκθαλίδεηαη φηη ελεξγεί κε ηέηνηα ηδηφηεηα,
ην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν είλαη έλνρν ηνπ ίδηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πνηλέο πνπ
πξνβιέπεηαη γηα ην αδίθεκα απηφ.
(5) Πξφζσπν πνπ, θαηά ην εδάθην (4), ππέρεη πνηληθή επζχλε γηα ηα ηεινχκελα απφ λνκηθφ
πξφζσπν πνηληθά αδηθήκαηα, επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εμ’ νινθιήξνπ κε ην λνκηθφ πξφζσπν γηα
θάζε δεκία πνπ επέξρεηαη ζε ηξίην εμαηηίαο ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ε νπνία ζηνηρεηνζεηεί ην
αδίθεκα.
ΜΔΡΟ V: ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΔΔ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Μεηαθνξά ΟΔΔ
θαηαζηαηηθήο
κνξθήο πξνο

112.-(1) Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 354Α έσο 354ΗΖ ηνπ Μέξνπο VIII ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, πνπ
έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ εηαηξείαο άιινπ θξάηνπο ζηε Γεκνθξαηία
κε ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο σο λνκηθήο νληφηεηαο ππφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ή ηε

θαη απφ ηε
Γεκνθξαηία .

δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο φπνπ ην εγγεγξακκέλν γξαθείν κεηαθέξεηαη, εθαξκφδνληαη θαη θαη’ αλαινγία
ζηνπο ΟΔΔ κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα.
(2) Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 354Α έσο 354ΗΖ ηνπ Μέξνπο VIII ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, πνπ
έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ εηαηξείαο ζε άιιν θξάηνο κε ηε ζπλέρηζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο σο λνκηθήο νληφηεηαο ππφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ή ηε δηθαηνδνζία ηνπ
θξάηνπο φπνπ ην εγγεγξακκέλν γξαθείν κεηαθέξεηαη, εθαξκφδνληαη θαη θαη’ αλαινγία ζηηο εηαηξείεο
επελδχζεσλ θαηά ην άξζξν 6(2)(α)(i) ή (ii) ή (2)(β) ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο
νπνίεο ρνξεγείηαη άδεηα γηα κεηαθνξά εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ απφ θαη πξνο ηε Γεκνθξαηία, θαηά ην
εδάθην (1) ή (2) θαζψο θαη λα εμεηδηθεχεη ηελ αθνινπζνχκελε, θαηά πεξίπησζε, δηαδηθαζία.
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Μεηαθνξά ΟΔΔ
ζπκβαηηθήο
κνξθήο.

113.-(1) Ακνηβαία θεθάιαηα, πνπ ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά παξφληα Νφκν, επηηξέπεηαη λα
ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε άιιν θξάηνο σο νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζπκβαηηθήο
κνξθήο ππαγφκελνη ζηε λνκνζεζία απηνχ ηνπ θξάηνπο.
(2) ΟΔΔ ζπκβαηηθήο κνξθήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιν θξάηνο, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο
άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε Γεκνθξαηία σο ΟΔΔ,
ππαγφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε
δηαδηθαζία γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ΟΔΔ θαηά ην εδάθην (1) ή (2).
ΜΔΡΟ VI: ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΜΔ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΟΩΠΩΝ

Υαξαθηεξηζηηθά
ηνπ νξγαληζκνχ
ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ
πξνζψπσλ.

114.-(1) Δπηηξέπεηαη ε ζχζηαζε νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνζψπσλ, εθφζνλ απηφο δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ νχηε ηίζεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ θαη,
επηπξφζζεηα, ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα ή ε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ-

(α) νξίδνπλ ξεηά φηη ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο απεπζχλεηαη κφλν ζε επαγγεικαηίεο ή/θαη επαξθψο
ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο· θαη
(β) πεξηνξίδνπλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ
κεξηδηνχρσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλδηθαηνχρσλ κεξηδίσλ, ζην κέγηζην φξην ησλ
75 πξνζψπσλ· θαη
(γ) απαγνξεχνπλ ηελ έθδνζε κεξηδίσλ ζηνλ θνκηζηή.
(2) Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζψπσλ είλαη άθπξε, εθφζνλ παξαβηάδεηαη ν πξνβιεπφκελνο ζην εδάθην (1) πεξηνξηζκφο
σο πξνο ην κέγηζην φξην ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφλ.
(3) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε νξγαληζκνχο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζψπσλ:
Ννείηαη φηη νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί ππφθεηληαη(α) ζην παξφλ Μέξνο θαη ζηα Μέξε VII θαη VIII· θαη
(β) ζηα θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελα άξζξα 43, 51(3), 52(1), 63, 101 έσο 104 θαη 107 έσο
109.
(4) Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ησλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνζψπσλ νξίδνπλ ηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηνπ θαηά ην
εδάθην (1) πεξηνξηζκνχ σο πξνο ην κέγηζην φξην αξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφλ.
(5) Δπηηξέπεηαη ε ζπγθξφηεζε νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία ππφθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, σο απηνηειήο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ. Οξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα ζπληζηά εληαία λνκηθή νληφηεηα. ηνπο
νξγαληζκνχο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη θαλφλεο:
(α) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ αξηζκνχ ησλ κεξηδηνχρσλ θαηά ην εδάθην (1),
ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ κεξηδηνχρσλ φισλ ησλ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ
νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ·
(β) θάζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζψπσλ εθδίδεη κεξίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ
ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, ε δε αμία ησλ κεξηδίσλ επηηξέπεηαη λα δηαθέξεη αλά επελδπηηθφ
ηκήκα·
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(γ) νη κεξηδηνχρνη έρνπλ δηθαηψκαηα πνπ πεγάδνπλ κφλν απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ
εληαρζεί ζην επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ νπνίνπ κεξίδηα έρνπλ απνθηήζεη, θάζε δε επελδπηηθφ
ηκήκα είλαη ππέγγπν γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχζηαζε, ηε
ιεηηνπξγία ή ηε δηάιπζή ηνπ:
Ννείηαη φηη ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ επηηξέπεηαη λα νξίδνπλ παξεθθιίζεηο
απφ ηελ παξνχζα παξάγξαθν·
(δ) ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζψπσλ πεξηέρνπλ κλεία ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφο ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξα
ηνπ ελφο επελδπηηθά ηκήκαηα·
(ε) έλα ηκήκα (ζην εμήο «ην ηκήκα-επελδπηήο») ελφο νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ
κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ επηηξέπεηαη λα επελδχζεη ζε άιιν ηκήκα ηνπ ίδηνπ
νξγαληζκνχ (ζην εμήο «ην ηκήκα-ζηφρνο»), εθφζνλ απηή ε δπλαηφηεηα πξνβιέπεηαη ζηα
θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα θαη κε ηελ ηήξεζε, ησλ αθφινπζσλ ππνρξεψζεσλ:
(i) ην ηκήκα επελδπηήο επελδχεη ζπλνιηθά κέρξη 35% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ
ζε ηκήκα-ζηφρν,
(ii) ην ηκήκα ζηφρνο δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά κεξίδηα ηνπ ηκήκαηνοεπελδπηή,
(iii) αλαζηέιινληαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα
κεξίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ζπκκεηνρή ηκήκαηνο-επελδπηή ζε
ηκήκα-ζηφρν, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα πθίζηαηαη ε ακνηβαία
ζπκκεηνρή,
(iv) ε αμία ησλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επελδχζεηο θαηά ηελ
ππνπαξάγξαθν (i) δελ ιακβάλεηαη ππφςε δχν θνξέο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ,
(v)

δελ θαηαινγίδνληαη ακνηβέο ή πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο, δηάζεζεο θαη
εμαγνξάο ή εμφθιεζεο, νχηε έμνδα γηα ηε δηάζεζε θαη ηελ εμαγνξά ή
εμφθιεζε, σο πξνο ηηο επελδχζεηο ηκήκαηνο-επελδπηή ζε ηκήκαζηφρν·

(ζη) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ επελδπηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ
κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο θαηά
πεξίπησζε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ρσξίο λα αλαθαιέζεη θαη ηελ άδεηα
ιεηηνπξγίαο ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηνπ·
(δ) θάζε επελδπηηθφ ηκήκα ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ δηαιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε απηνηειψο, ρσξίο
ε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζή ηνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε άιισλ
ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ·
(ε) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ξπζκίδεη κε νδεγίεο ηεο ηπρφλ πξφζζεηα ζηνηρεία
πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά
ηκήκαηα, θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε
δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε ηέηνηνπ νξγαληζκνχ.
(6) Κάζε νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
ρξεζηκνπνηεί, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ, νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:

πξνζψπσλ

(α) «νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ»·
(β) «ΟΔΔ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ»·
(γ) «ΟΔΔΠΑΠ».
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χζηαζε ηνπ
νξγαληζκνχ
ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ
πξνζψπσλ.

115.-(1) Οξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ επηηξέπεηαη
λα ζπζηαζεί:

(α) σο εηαηξεία, κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαηά κεηνρέο πνπ
είλαη αλαγλσξηζκέλε λα ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία επελδχζεσλ ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ
θεθαιαίνπ·
(β) σο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.
(2) Ζ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ
πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
(3) Ο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ρσξίο θαζπζηέξεζε, θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ κε
βάζε ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα θαηά ην εδάθην (2).
(4) Απαγνξεχεηαη ε απφθηεζε κεξηδίσλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο άδεηαο
θαηά ην εδάθην (2).
(5) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα εμεηδηθεχεη κε νδεγία ηεο ηηο πιεξνθνξίεο, ηα ζηνηρεία
θαη ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαηά
ην εδάθην (2), θαζψο θαη λα θαζνξίδεη ηππνπνηεκέλνπο κνξθφηππνπο, ππνδείγκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα
ηελ ππνβνιή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ.
Λεηηνπξγία θαη
νξγάλσζε ηνπ
νξγαληζκνχ
ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ
πξνζψπσλ.

116.-(1) Ζ ιεηηνπξγία θαη ε νξγάλσζε ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζψπσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ εθφζνλ απηφο ν νξγαληζκφο
έρεη ιάβεη ηε κνξθή εηαηξείαο, ή ησλ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ
Δπσλπκηψλ Νφκσλ εθφζνλ απηφο ν νξγαληζκφο έρεη ιάβεη ηε κνξθή ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο.

(2) Ο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ζπληάζζεη
εηήζηα έθζεζε, ε νπνία ειέγρεηαη απφ αλεμάξηεην ειεγθηή θαη ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη, θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηελ νπνία θαιχπηεη ε έθζεζε, απηφο ν νξγαληζκφο πιεξνχζε θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 114, ππνβάιιεη δε απηή ηελ έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εληφο
ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ηεο.
(3) Ο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ πνπ έρεη ιάβεη
ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο κπνξεί είηε λα είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο θαηά ηελ αθφινπζε παξάγξαθν (α)
είηε λα ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε δηαρεηξηζηή θαηά ηελ αθφινπζε παξάγξαθν (β), ελψ ν νξγαληζκφο
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ πνπ έρεη ιάβεη ηε κνξθή ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ δηαζέηεη πάληνηε δηαρεηξηζηή θαηά ηελ αθφινπζε παξάγξαθν (β), ν νπνίνο
αλαιακβάλεη θαζήθνληα γεληθνχ ζπλεηαίξνπ:
(α) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα απηνδηαρεηξηδφκελν νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ(i) ε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ αζθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ηνπ
ζπκβνχιην, θαη πξνθχπηεη απφ ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα φηη έρεη σο
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαη
(ii) εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ην θάζκα, ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ
πνιππινθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζεζπίδεη θαη δηαηεξεί ιεηηνπξγίεο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ, νη νπνίεο επηηξέπεηαη λα αζθνχληαη απφ ην ίδην πξφζσπν·
(β) ζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ δηαρεηξηζηή, ηα θαζήθνληα ηνπ δηαρεηξηζηή αλαιακβάλεη λα
αζθεί –
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(i) εθφζνλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ πεξηιακβάλνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, εηαηξεία δηαρείξηζεο θαηά ηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ
Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, ΔΠΔΤ ή/θαη εηαηξεία πνπ
θαηάγεηαη απφ ηξίηε ρψξα, εθφζνλ έρεη ιάβεη άδεηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο
δηαρείξηζεο επελδχζεσλ θαη ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο πξνιεπηηθήο επνπηείαο
γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο ππεξεζίαο, ή
(ii) εθφζνλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα, νπνηαδήπνηε εηαηξεία ε νπνία, ζχκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθά ηεο
έγγξαθα, έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ· ζηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαιιειφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ
νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ
θξίλεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηνλ
νξγαληζκφ απηφ· θάζε κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ, ζην νπνίν
αλαηίζεληαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηαρεηξηζηή, γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
(4) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ραξηνθπιάθην ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
εδαθίνπ (5), ζε ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο έρεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν
θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ππνγξάςεη
κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο Μλεκφλην πλεξγαζίαο θαη Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ θαη ν
νπνίνο είλαη είηε πηζησηηθφ ίδξπκα είηε επηρείξεζε επελδχζεσλ ή άιιε νληφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε
πξνιεπηηθή ξχζκηζε θαη δηαξθή επνπηεία θαη πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηδξπκάησλ νη νπνίεο
νξίδνληαη απφ ην θξάηνο θαηαγσγήο ηεο σο επηιέμηκεο γηα ζεκαηνθχιαθεο. Ο πξναλαθεξφκελνο
ζεκαηνθχιαθαο απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ νξγαληζκνχ
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κεηξεηψλ, πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ ηε θχιαμή ηνπ. Κάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
ζεκαηνθχιαθα γλσζηνπνηείηαη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
(5) Αλεμάξηεηα απφ ην εδάθην (4), επηηξέπεηαη νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ λα κελ νξίζεη ζεκαηνθχιαθα(α) εθφζνλ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ
επξψ, ή ην ηζνδχλακν απηνχ ηνπ πνζνχ ζε άιιν λφκηζκα· ή
(β) εθφζνλ ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ή ε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ, θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, έσο πέληε πξφζσπα· γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ αξηζκνχ ησλ κεξηδηνχρσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
επελδπηηθά ηκήκαηα, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ κεξηδηνχρσλ φισλ ησλ επελδπηηθψλ
ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ· ή
(γ) ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ δελ είλαη δεθηηθφ θχιαμεο.
(6) Ζ δηάζεζε κεξηδίσλ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνζψπσλ απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ή απφ ηνλ ίδην ηνλ απηνδηαρεηξηδφκελν νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαζψο θαη απφ άιια πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ σο
αληηπξφζσπνη απηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ
θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκσλ, φπσο δηνξζψζεθαλ, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηελ
επελδπηηθή ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξεο
δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαη ηελ απφθηεζή ηνπο απφ ην κεξηδηνχρν απαηηείηαη (α) αίηεζε δηάζεζεο κεξηδίσλ, πνπ ππνβάιιεηαη γξαπηψο ή κε ειεθηξνληθφ ηξφπν·
(β) απνδνρή ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ·
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(γ) νινζρεξήο θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ, φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή δηάζεζήο ηνπο, ζε κεηξεηά ή, εθφζνλ δερζεί ηνχην ν
δηαρεηξηζηήο ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ζε άιιεο αμίεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ
πξνεγνπκέλσο απνηηκεζεί απφ αλεμάξηεην ειεγθηή.
(7) Πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ
κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ απφ ηνλ ππνςήθην επελδπηή, παξέρεηαη ζηνλ ηειεπηαίν, κέζσ
ζηαζεξνχ κέζνπ, ελεκεξσηηθφ δειηίν. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ θαζψο θαη
ηπρφλ άιιεο ιεπηνκέξεηεο θαη ηερληθά δεηήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο εδαθίνπ θαζνξίδνληαη
κε νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
(8) Ζ εμαγνξά ή ε εμφθιεζε κεξηδίσλ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζψπσλ δηελεξγείηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα θαηαζηαηηθά έγγξαθά ηνπ,
φπσο απηνί ηπρφλ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζην ελεκεξσηηθφ ηνπ δειηίν.
(9) Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ
ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα δηαζέηεη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 114(1)
σο πξνο ην κέγηζην αξηζκφ πξνζψπσλ ηα νπνία επηηξέπεηαη λα κεηέρνπλ ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ, ζε
άιιν θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα, κεξίδηα ηνπ νξγαληζκνχ ζε επαγγεικαηίεο ή/θαη επαξθψο
ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ηεο πξφζεζήο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, δηα ηεο ππνβνιήο ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ:
(α) ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο, ζηελ νπνία ν νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ζθνπεχεη λα δηαζέηεη κεξίδηα ηνπ·
(β) πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ξπζκίζεηο γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ζην άιιν θξάηνο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηα
κέζα κε ηα νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ην άξζξν 114(1) σο πξνο ην κέγηζην
αξηζκφ πξνζψπσλ ηα νπνία επηηξέπεηαη λα κεηέρνπλ ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ.
(10) Πξνθεηκέλνπ έλαο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ
λα ηεζεί ππφ ηε δηαρείξηζε ΓΟΔΔ ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηνδηαρεηξηδφκελνπ νξγαληζκνχ
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, εθφζνλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν νξγαληζκφο ππαρζεί ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, απηφο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο ΟΔΔ, θαηά ην Μέξνο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο ή/θαη επαξθψο ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο, θαζψο θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ.
(11) Ο απηνδηαρεηξηδφκελνο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνζψπσλ θαη ν εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζψπσλ ππφθεηληαη ζε θαηαρψξεζε, θαηά ην άξζξν 4(3) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ξπζκίδεη κε νδεγία ηεο
θάζε ηερληθφ ζέκα ή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο εδαθίνπ.
(12) Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ νξγαληζκνχ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνζψπσλ, ή ν ίδηνο ν απηνδηαρεηξηδφκελνο νξγαληζκφο ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζψπσλ, θαηά πεξίπησζε, επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη ηε δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ
νξγαληζκνχ απηνχ ζε ηξίην, εθφζνλ ν ηξίηνο έρεη ιάβεη άδεηα γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο
δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ππφθεηηαη ζε δηαξθή πξνιεπηηθή επνπηεία γηα ηελ άζθεζε απηήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, ζην θξάηνο θαηαγσγήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία απηνχ ηνπ θξάηνπο.
(13) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε νδεγία ηεο θάζε εηδηθφηεξν ζέκα πνπ
αθνξά ηε ιεηηνπξγία νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ζηε
Γεκνθξαηία, ηνλ νξηζκφ ζεκαηνθχιαθα θαη δηαρεηξηζηή γηα ηε θχιαμε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ απηψλ ησλ νξγαληζκψλ ζε
επαγγεικαηίεο ή/θαη επαξθψο ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο.
Δπνπηεία ησλ
νξγαληζκψλ
ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε
πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ
πξνζψπσλ.

117.-(1) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ηνπ δηθηχνπ δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπο, ηνπ
ζεκαηνθχιαθά ηνπο θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ απηά νξίδνπλ σο δηαρεηξηζηή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.
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(2) Ζ επνπηεία ησλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα θαη’ αλαινγία εθαξκνδφκελα άξζξα 101 έσο 104, 107 θαη 109.
(3) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε νδεγία ηεο θαζνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη
νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπο
θαηαβάιινπλ(α) δηθαηψκαηα ππέξ απηήο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ην
χςνο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ· θαη
(β) εηήζηεο εηζθνξέο, ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ην χςνο απηψλ ησλ εηζθνξψλ.
Σα πξναλαθεξφκελα ηέιε θαη νη εηζθνξέο ζεσξνχληαη έζνδα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη, ζε
πεξίπησζε παξάιεηςεο θαηαβνιήο ηνπο, ιακβάλνληαη, επηπξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιια κέηξα
πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, κέηξα πξνο είζπξαμή ηνπο θαηά ηνπο πεξί ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκνπο φπσο δηνξζψζεθαλ.
Γηνηθεηηθέο
θπξψζεηο θαη
πνηληθά
αδηθήκαηα.

118.-(1) ε πεξίπησζε παξάβαζεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ πνπ αθνξά νξγαληζκνχο
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη
λα επηβάιεη ζηνλ παξαβάηε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ, ζε
πεξίπησζε δε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη επηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ,
αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο.
(2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ν ππαίηηνο ηεο παξάβαζεο πξνζπνξίζηεθε
φθεινο απφ απηή, ή επέηξεςε ζε άιιν πξφζσπν λα πξνζπνξηζηεί φθεινο εμαηηίαο απηήο, ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ νθέινπο πνπ ν
ππαίηηνο πξνθάιεζε κε ηε δηελέξγεηα ηεο παξάβαζεο.
(3) ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πιεξσκήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ιακβάλνληαη κέηξα πξνο
είζπξαμή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ Νφκνπο, φπσο
δηνξζψζεθαλ.
(4) ε πεξίπησζε επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα
επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη ζε (α)

λνκηθφ πξφζσπν∙

(β)

ζχκβνπιν, δηεπζπληή ή αμησκαηνχρν ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ζε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί φηη ε παξάβαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, νθεηιφηαλ ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα,
εζθεκκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα.

(5) Πξφζσπν, ην νπνίν θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ξχζκηζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ (α) πξνβαίλεη ζε δήισζε, ή ππνβνιή εγγξάθσλ ή αλαθνίλσζε, πνπ είλαη ςεπδήο, παξαπιαλεηηθή
ή απαηειή σο πξνο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο, ή
(β) απνθξχπηεη ζηνηρείν ή παξαιείπεη ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
παξεκπνδίδεη ηελ άκεζε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ή ηελ άκεζε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή εηζφδνπ ή
έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ ή ζε ακθφηεξεο ηηο πνηλέο.
(6) Πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί επσλπκία ή νλνκαζία ή πεξηγξαθή πνπ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε
φηη πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαηά ηνλ
παξφληα Νφκν, ρσξίο απηφο ν νξγαληζκφο λα έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο σο νξγαληζκφο
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, δηαπξάηηεη
πνηληθφ αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή
κέρξη ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ ή ζε ακθφηεξεο ηηο πνηλέο.
(7) ε πεξίπησζε πνπ δηαπξάηηεηαη πνηληθφ αδίθεκα, θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, απφ λνκηθφ
πξφζσπν ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί εθ κέξνπο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη απνδεηθλχεηαη είηε φηη έρεη
δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε ή ζπλελνρή ή έγθξηζε είηε φηη έρεη δηεπθνιπλζεί απφ ηελ επηδερζείζα
ακέιεηα θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ, θαηά ην ρξφλν δηάπξαμεο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο, θαηέρεη ζέζε
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κέινπο ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, αμησκαηνχρνπ, ζπκβνχινπ, γεληθνχ δηεπζπληή, δηεπζπληή, γξακκαηέα,
ζπλεξγάηε ή άιιε παξφκνηα ζέζε ζην λνκηθφ πξφζσπν ή εκθαλίδεηαη φηη ελεξγεί κε ηέηνηα ηδηφηεηα,
ην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν είλαη έλνρν ηνπ ίδηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πνηλέο πνπ
πξνβιέπεηαη γηα ην αδίθεκα απηφ.
(8) Πξφζσπν πνπ, θαηά ην εδάθην (7), ππέρεη πνηληθή επζχλε γηα ηα ηεινχκελα απφ λνκηθφ
πξφζσπν αδηθήκαηα, επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εμ νινθιήξνπ κε ην λνκηθφ πξφζσπν γηα θάζε δεκία
πνπ επέξρεηαη ζε ηξίην εμαηηίαο ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ε νπνία ζηνηρεηνζεηεί ην αδίθεκα.
ΜΔΡΟ VIΙ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Φνξνινγηθέο
δηαηάμεηο.

119.-(1) Οη ΟΔΔ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, θαη ηα πξφζσπα πνπ
απνθηνχλ κεξίδηα ησλ αλσηέξσ ΟΔΔ, ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ
Δηζνδήκαηνο Νφκσλ θαη ησλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ.

(2) Ζ ζχζηαζε ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην εδάθην (1) ΟΔΔ θαη, ε δηάζεζε, ε εμαγνξά, ε εμφθιεζε θαη
19 ηνπ 1963 ε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ηνπ απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί
21 ηνπ 1967 Υαξηνζήκσλ Νφκνπο.
36 ηνπ 1968
17 ηνπ 1969
26 ηνπ 1971
38 ηνπ 1972
79 ηνπ 1977
29 ηνπ 1980
8 ηνπ 1984
160 ηνπ 1991
60(Η) ηνπ 1992
68(Η) ηνπ 1994
1(Η) ηνπ 1995
9(Η) ηνπ 1998
121(Η) ηνπ 2002
222(Η) ηνπ 2002
179(Η) ηνπ 2004
209(Η) ηνπ 2004
130(Η) ηνπ 2007
152(Η) ηνπ 2007
173(Η) ηνπ 2012.
ΜΔΡΟ VIΙΙ: ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
120.-(1) Σα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα θαηά ηνπο πεξί Γηεζλψλ
πκκφξθσζε
δηεζλψλ
πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ είηε σο
ζπιινγηθψλ
νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ είηε σο ΟΔΔ ηνπ Μέξνπο
επελδπηηθψλ
ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ είηε σο ΓΟΔΔ, ππφ ηηο αθφινπζεο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο:
ζρεδίσλ κε ηνλ
παξφληα Νφκν.
47(Η) ηνπ 1999
63(Η) ηνπ 2000.
(α) σο νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ,
εθφζνλ, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, ζπκκνξθσζνχλ κε ηα άξζξα 114 έσο 118 θαη ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη
γηα ηελ πεξίπησζε αίηεζεο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζε νξγαληζκφ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, νπφηε ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ
άδεηα πνπ έρνπλ ιάβεη, ρσξίο λα απαηηείηαη εθ λένπ άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηνγνξάο·
(β) σο ΟΔΔ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ΓΟΔΔ θαηά ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ
Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ ιάβνπλ ηελ
απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαηά ηηο αληίζηνηρεο
δηαηάμεηο· ζηελ πεξίπησζε απηή, ηα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα,
ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ παξφληα Νφκν ή ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ
Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, θαηά πεξίπησζε, θαη ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ρνξήγεζε ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, εληφο
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ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Σα
δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θαηά ηελ παξνχζα
παξάγξαθν ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ έσο φηνπ ιάβνπλ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο επί ηεο αίηεζήο
ηνπο.
(2) Σα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα, εάλ δελ ηεξήζνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην
εδάθην (1) εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ή αλ
ηεξήζνπλ κελ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, αιιά είηε δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν παξψλ
Νφκνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνζψπσλ είηε δελ ιάβνπλ άδεηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ΟΔΔ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή
ΓΟΔΔ θαηά ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκν, δηαιχνληαη
θαηά ηνπο πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάξγεζε
απηψλ ησλ Νφκσλ δηα ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. ε πεξίπησζε πξναλαθεξφκελεο
δηάιπζεο ηνπ δηεζλνχο ζπιινγηθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο πξέπεη λα
νινθιεξσζεί εληφο έμη κελψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ
κελψλ. Σα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα, κέρξη ηε δηάιπζή ηνπο ή ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο
νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ ή ΟΔΔ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ ή ΓΟΔΔ, εμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη ζηνπο πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ
ρεδίσλ Νφκνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάξγεζε απηψλ ησλ Νφκσλ δηα ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ
παξφληνο Νφκνπ.
(3) Ζ δηάζεζε κεξηδίσλ απφ δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα θαηά ηνπο
πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ Νφκνπο θαη ηα νπνία επηιέγνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ΟΔΔ ηνπ
Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ΓΟΔΔ θαηά ηνλ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκν, αληίζηνηρα, επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ
13(6) ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηνπ άξζξνπ 8(7) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ
Δπελδχζεσλ Νφκνπ, θαηά πεξίπησζε.
(4) δηάζεζε κεξηδίσλ απφ δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα, πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα θαηά ηνπο
πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο νξγαληζκνί
ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ, επηηξέπεηαη κφλν κεηά ηε γξαπηή
γλσζηνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο σο νξγαληζκνί ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζψπσλ.
(5) Μέηξα θαη θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα θαηά ηνπο
πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ
θαηάξγεζε απηψλ ησλ Νφκσλ δηα ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(6) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ παξαδίδεη άκεζα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην Μεηξψν
Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί θαη ηεξείην απφ απηήλ θαηά ηνπο
πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο.
(7) Σα δηεζλή ζπιινγηθά επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο
ιεηηνπξγίαο θαηά ηνπο πεξί Γηεζλψλ πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνπο αιιά δελ έρνπλ ιάβεη
ζρεηηθή άδεηα κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθφζνλ πιεξνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 114(1) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δελ ππνβάιινπλ εθ λένπ
αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, αιιά ε ήδε ππνβιεζείζα αίηεζε, κε
φια ηα ζρεηηθά έληππα ή άιια ζηνηρεία, δηαβηβάδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ ηειεπηαία θαηά ηνλ παξφληα Νφκν.
πκκφξθσζε
αιινδαπψλ
νξγαληζκψλ
ζπιινγηθψλ
επελδχζεσλ κε
ηνλ παξφληα
Νφκν.

121.-(1) Οξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη άδεηα λα δηαζέηνπλ ηα κεξίδηα
ηνπο ζηε Γεκνθξαηία, θαηά ηνλ πεξί Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ
επηηξέπεηαη λα ζπλερίζνπλ λα δηαζέηνπλ ηα κεξίδηά ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπκκνξθσζεί
κε ηνλ παξφληα Νφκν, ππνβάιινληαο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν απφ ην
νπνίν πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο
ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, θάζε πξφζζεην ζηνηρείν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνλ
παξφληα Νφκν.
(2) Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ παξφληα Νφκν θαηά ην εδάθην (1),
αηηήζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα παξνρή άδεηαο θαηά ην άξζξν 105 ηνπ πεξί Αλνηθηνχ
Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα
πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε
απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο.
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Καηάξγεζε
Νφκσλ.

122. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηαξγνχληαη νη πεξί Γηεζλψλ
πιινγηθψλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ Νφκνη ηνπ 1999 θαη ηνπ 2000.

Ο ΠΔΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ (ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΟ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014
ΓΗΟΡΘΧΖ
ην Νφκν πνπ ηηηινθνξείηαη «Ο πεξί Φνξνινγίαο Αθηλήηνπ Ηδηνθηεζίαο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014» [Αξηζκφο
Νφκνπ 108(Η) ηνπ 2014], ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 11 Ηνπιίνπ
2014 κε αξηζκφ 4453, λα γίλεη ε αθφινπζε δηφξζσζε:
ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ άξζξνπ 4 απηνχ, κε ηελ νπνία πξνζηίζεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ην λέν εδάθην
(2), λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ επηθχιαμε απηνχ, ε θξάζε «έλαξμεο ηεο ηζρχνο» (ηξίηε γξακκή), κε ηε ιέμε
«δεκνζίεπζεο».
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