ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Άρθρο 12 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων
και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017
Γνωστοποίηση σκοπούμενης απόκτησης /παύσης /μείωσης συμμετοχής σε
Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘ΚΕΠΕΥ’)
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να επισύρει την προσοχή των
ενδιαφερόμενων φορέων στο Άρθρο 12 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (ο ‘Νόμος’) και
συγκεκριμένα στα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 12(1)(α) του Νόμου:
«12(1)(α) - Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (το οποίο αναφέρεται εφεξής στο παρόν
άρθρο και στα άρθρα 13 και 14 ως «ο υποψήφιος αποκτών»), το οποίο, μεμονωμένα ή σε
συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα,
ειδική συμμετοχή σε ΚΕΠΕΥ, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, τέτοια ειδική
συμμετοχή σε ΚΕΠΕΥ, με αποτέλεσμα η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων
κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, του 30%, ή
του 50%, ή με αποτέλεσμα η ΚΕΠΕΥ να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση (που
αναφέρεται εφεξής στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 13 και 14 ως «η σκοπούμενη
απόκτηση συμμετοχής»), απευθύνει προηγουμένως γραπτή γνωστοποίηση στην Επιτροπή,
προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής και παρέχοντας τις σχετικές
πληροφορίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14(4).»

2. Επίσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 12(1)(β) του Νόμου:
«12(1)(β) - Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να παύσει να κατέχει,
άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΚΕΠΕΥ, απευθύνει προηγουμένως γραπτή
γνωστοποίηση στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής του.
Το εν λόγω πρόσωπο γνωστοποιεί επίσης στην Επιτροπή την απόφασή του να μειώσει την
ειδική συμμετοχή του, με αποτέλεσμα η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων
του κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το 20%, 30% ή 50%, ή με
αποτέλεσμα η ΚΕΠΕΥ να παύσει να είναι θυγατρική του.»

3. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η γνωστοποίηση στην ΕΚΚ, της σκοπούμενης
απόκτησης συμμετοχής, παύσης ή μείωσης συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ, αποτελεί
υποχρέωση των φυσικών ή νομικών προσώπων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο
12(1)(α) και (β) του Νόμου και πρέπει να προηγείται της μεταβολής στη μετοχική
δομή των ΚΕΠΕΥ.
Συνεπώς, σε περίπτωση σκοπούμενης απόκτησης, τα εν λόγω πρόσωπα
οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική γραπτή γνωστοποίηση στην ΕΚΚ προτού
προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες.
Αναφορικά με την υποχρέωση του Άρθρου 12(1)(α) του Νόμου, τα σχετικά έντυπα
διατίθενται
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΚΚ
https://www.cysec.gov.cy/elGR/legislation/services-markets/epey/.
Αναφορικά με την υποχρέωση του Άρθρου 12(1)(β) του Νόμου, διευκρινίζεται ότι
η σχετική γνωστοποίηση δύναται να γίνει με την αποστολή επιστολής στην ΕΚΚ.
4. Το Άρθρο 12(3)(α) του Νόμου αναφέρει τα εξής:
«12(3)(α) - Εάν η ΚΕΠΕΥ λάβει γνώση οποιασδήποτε απόκτησης ή διάθεσης συμμετοχών
στο κεφάλαιό της, με την οποία οι συμμετοχές σε αυτήν υπερβαίνουν ή κατέρχονται
οποιοδήποτε από τα όρια που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ενημερώνει, χωρίς
καθυστέρηση, την Επιτροπή.»

Ως εκ τούτου, η ΚΕΠΕΥ μόλις λάβει γνώση της σχετικής μεταβολής στο μετοχικό
της κεφάλαιο, οφείλει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την ΕΚΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΚΚ μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης: authorisations@cysec.gov.cy
Η ΕΚΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς όπως συμμορφώνονται κατά πάντα
χρόνο με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου, προς αποφυγή επιβολής κυρώσεων.
Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2020
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