ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ (FEEDBACK STATEMENT) ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2015-09) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με προτεινόμενες τροποποιήσεις στους περί των
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 έως (αρ.2) του 2014 και στους περί
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμους του 2005 έως 2015

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) μέσα στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης µε τους
συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου 2015 το Έγγραφο
Συζήτησης ΕΣ(2015-09) για σκοπούς υποβολής απόψεων.
Η περίοδος διαβούλευσης για τις προτεινόμενες αλλαγές στους περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 έως (Αρ. 2) του 2014 (‘ο Ν.190(Ι)/2007’) και στους περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμους
του 2005 έως 2015 (‘ο Ν.114(Ι)/2005’) έληξε στις 12 Νοεμβρίου 2015 και η ΕΚΚ δεν έλαβε οποιαδήποτε σχόλια επ’ αυτών.
Κατόπιν τούτου η ΕΚΚ έχει προωθήσει στο Υπουργείο Οικονομικών δύο (2) Νομοσχέδια με εισηγήσεις για την τροποποίηση του Ν.190(Ι)/2007 και του
Ν.114(Ι)/2005, ως παρατίθονταν στα έγγραφα που κυκλοφόρησαν με το Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2015-09), για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής
νομοθεσίας με τα άρθρα 1, 2 και 3 της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΚ, λαμβάνοντας υπόψη της τη μη έκφραση απόψεων από τους ενδιαφερόμενους κατά τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και το
πνεύμα της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ, αποφάσισε να μην παρεκκλίνει από την εν λόγω Οδηγία και να εισηγηθεί στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του
Ν.190(Ι)/2007, την κατάργηση της υποχρέωσης εκδότη για κατάρτιση και δημοσιοποίηση Ένδειξης Αποτελέσματος (καθαρό κέρδος/ζημιά μετά τη
φορολογία) για το πλήρες οικονομικό έτος εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του (άρθρο 12), προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι μικροί και
μεσαίοι εκδότες και να μειωθεί η βραχυπρόθεσμη πίεση σε αυτούς η οποία απορρέει από τη δημοσιοποίηση επιπρόσθετων περιοδικών
χρηματοοικονομικών πληροφοριών από αυτές που προβλέπονται στην Οδηγία 2013/50/ΕΕ .
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