Μήνυµα τέως
Προέδρου

Αναµφίβολα το 1999 ήταν σηµαδιακός χρόνος
για τα χρηµατιστηριακά δρώµενα της Κύπρου,
όχι µόνο λόγω των απρόβλεπτων εξελίξεων στην
αγορά, αλλά και για τα προβλήµατα και τις
αδυναµίες που αυτές οι εξελίξεις φανέρωσαν ότι
υπήρχαν στη λειτουργία της αγορά και το
θεσµικό πλαίσιο που τη διέπει.
Τα φορολογικά κίνητρα που παραχωρήθηκαν στα
τέλη του 1998, τα θετικά αποτελέσµατα και οι
προβλέψεις που επικρατούσαν για τις εταιρείες,
οι σχετικά υποτιµηµένες τιµές των εισηγµένων
τίτλων στο Χρηµατιστήριο και η βελτιωµένη
εικόνα που παρουσίαζαν οι πολιτικές και
οικονοµικές εξελίξεις στην Κύπρο στις αρχές του
1999, συνηγορούσαν και δικαιολογούσαν µια
λογική άνοδο της χρηµατιστηριακής αγοράς το
χρόνο αυτό. Η ευφορία των επενδυτών που
δηµιουργήθηκε, σε συνδυασµό µε την εύκολη
εξασφάλιση ρευστότητας για επενδύσεις στο
Χρηµατιστήριο και τη σχετική απειρία του
µεγάλου µέρους των νέων επενδυτών, ξεπέρασε
όµως κάθε λογικά όρια και αυτό, παρά τις
εκκλήσεις όλων των αρχών για προσοχή και
σωφροσύνη.
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα κερδοσκοπίας, οι
αδικαιολόγητες διαδόσεις για ανύπαρκτες
εξελίξεις εταιρειών, οι λανθασµένες αντιλήψεις
για τη σηµασία των υποδιαιρέσεων µετοχών, της
έκδοσης δικαιωµάτων αγοράς, κλπ, επισκίασαν
την προσεκτική ανάλυση από τους επενδυτές των
δεδοµένων των εταιρειών. Σαν αποτέλεσµα των
πιο πάνω και των τεχνικών προβληµάτων που
δηµιουργήθηκαν µε την εισαγωγή του αυτόµατου
συστήµατος συναλλαγών, χωρίς όµως την
ταυτόχρονη εισαγωγή του αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος εκκαθάρισης των πράξεων, έφερε τις
µε
µια
εποπτικές
αρχές
αντιµέτωπες
απροσδόκητη και ανεξέλεγκτη κατάσταση.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πέραν του
προβλήµατος του ολιγάριθµου προσωπικού που
είχε στη διάθεσή της, αντιµετώπιζε και πρόβληµα
έλλειψης στοιχείων (π.χ. για έγκαιρη διερεύνηση
περιπτώσεων ακάλυπτων πωλήσεων ή µη
τήρησης χρονικής σειράς εκτέλεσης εντολών)
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που το Χρηµατιστήριο για τεχνικούς λόγους
αδυνατούσε να παρέχει στην Επιτροπή, ως επίσης
και αδυναµίες του θεσµικού πλαισίου, που ακόµα
και στις περιπτώσεις εντοπισµού κάποιων
παραβάσεων, η αυστηρή εφαρµογή του νόµου
και των κανονισµών ήταν αδύνατη. Αυτό, είτε
λόγω του ότι η Επιτροπή η ίδια δεν είχε εξουσία
για επιβολή ποινών, είτε διότι ο νόµος ήταν
ασαφής και κατέληγε να είναι ανενεργός, ή
ακόµα διότι το κοινό ήταν απρόθυµο να
τεκµηριώσει τις καταγγελίες του.
Τα τεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε το
Χρηµατιστήριο και οι εκδότες, τα οποία
οδήγησαν κατά διαστήµατα στην αναστολή των
συναντήσεων του Χρηµατιστηρίου ή την
αναστολή της διαπραγµάτευσης των τίτλων
αριθµού εκδοτών, σε συσχετισµό µε τη
συνεχιζόµενη ευφορία των επενδυτών και τη
δυσκολία των χρηµατιστών να εξυπηρετήσουν
τους επενδυτές, επέτρεψε τη λανθασµένη χρήση
από τους εκδότες της ιδιωτικής τοποθέτησης, που
στην ουσία καταστρατηγούσε τις πρόνοιες του
περί Εταιρειών Νόµου (ο οποίος όµως δεν
παρείχε εξουσίες επέµβασης στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς). Αυτή η εξέλιξη είχε σαν
αποτέλεσµα την απορρόφηση της ρευστότητας
από την αγορά και τον εγκλωβισµό µεγάλου
αριθµού επενδυτών σε τίτλους εταιρειών που
ακόµα δεν είχαν ή έχουν εισαχθεί στο
Χρηµατιστήριο. Εξέλιξη, η οποία µε την ήδη
υπερβολική και αδικαιολόγητη αύξηση των τιµών
των εισηγµένων τίτλων, επιτάχυνε την µετέπειτα
πτωτική πορεία των τιµών στην αγορά στα τέλη
του 1999.
Είναι φανερό ότι η εµπειρία της Κυπριακής
χρηµατιστηριακής αγοράς το 1999, µοιάζει µε
αυτήν που αντιµετώπισε και η Σοφοκλέους στο
πρόσφατο παρελθόν. Εκεί η αντιµετώπιση ήταν
η ενδυνάµωση και αναβάθµιση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, τόσο από απόψεως έµψυχου
υλικού, όσον και από απόψεως του νοµοθετικού
πλαισίου που τη διέπει, για να της παρέχει
ουσιαστικές αρµοδιότητες και ανεξαρτησία.
Αυτός θα πρέπει να είναι και ο τρόπος
αντιµετώπισης της κατάστασης και στην Κύπρο,
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µε σκοπό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να γίνει
πιο αποτελεσµατική. Ήδη στα πλαίσια αυτά η
Επιτροπή κινείται για την πρόσληψη και
εκπαίδευση του απαιτούµενου προσωπικού και
έχει ήδη διαµορφώσει απόψεις και εισηγήσεις
που διαβιβάστηκαν τόσο στις αρχές, όσον και σε
Βουλευτές για τις απαιτούµενες τροποποιήσεις
της σχετικής νοµοθεσίας.
Η πιο οµαλή εξέλιξη της αγοράς το 2000 δεν θα
πρέπει να µας εφησυχάσει, αντιθέτως θα πρέπει
να είναι ο χρόνος της εντατικής εργασίας για να
γίνουν όλα όσα χρειάζονται στη νοµοθεσία, τη
δοµή και στελέχωση της Επιτροπής για επίτευξη
του σκοπού της που δεν είναι άλλος από το να
προστατεύσει τον επενδυτή.

Φρίξος Σορόκος
Κυβερνητικός Επίτροπος και
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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Μέλη
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς

Κυβερνητικός Επίτροπος
Πρόεδρος

Αντρέας Χαραλάµπους
(από 1.4.2000)
Φρίξος Σορόκος
(µέχρι 31.3.2000)

Εκπρόσωπος Κεντρικής
Τράπεζας

Γιάγκος ∆ηµητρίου
(από 24.1.2000)
Νικόλας Καρυδάς
(µέχρι 23.1.2000)

Μέλη από 28.4.2000

Αντρέας Χαρίτου
Χάρης Ποταµάρης
∆ώρος Λοϊζίδης
Θεόδωρος Φιλίππου
Ντίνος Καλλής
Παντελής Παντελίδης

Μέλη µέχρι 27.4.2000

Αναπληρωτής
Κυβερνητικός Επίτροπος

Αναστάσης Αθανασιάδης
(από 28.4.2000)
Φαίδωνας Καλοζώης
(µέχρι 27.4.2000)

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ντίµης Λοϊζίδης
(από 24.1.2000)
Κεντρικής Τράπεζας
Άκης Φανόπουλος
(µέχρι 23.1.2000)
Προσωπικό

Λειτουργοί

Λιάνα Ιωαννίδου
Άλκης Πιερίδης
Ανδρέας Χριστοδούλου
(µέχρι 30.9.1999)
Εύα Ιωάννου
(από 5.7.1999)
Χαράλαµπος Παρασκευά
(από 25.10.1999)
Κούλλα Πρωτοπαπά
(από 1.12.1999)
Ειρήνη Πηδιά
(από 13.12.1999)
Ευτυχία Γεωργίου
(από 1.6.2000)
Ιωάννης Καλλής
(από 1.6.2000)
Μαρία Σάββα
(από 1.6.2000)
Νίκη Νικολάου
(από 1.6.2000)

Γραφείς

Λουκία Σάββα
Ελένη Παουλή
(από 1.7.2000)
IV

Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συστάθηκε µε βάση το
άρθρο 8 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµων του 1993 έως 1998 και χαρακτηρίσθηκε
από τη Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας ως
“∆ιοικητικό Συλλογικό Όργανο” εποπτείας.
Είναι πενταµελής Επιτροπή και απαρτίζεται από τον
Κυβερνητικό Επίτροπο, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής
Τράπεζας και από τρία άλλα µέλη.
Σύµφωνα µε το πιο πάνω άρθρο, ο Κυβερνητικός
Επίτροπος, που προεδρεύει της Επιτροπής, ορίζεται από
τον Υπουργό Οικονοµικών και είναι ανώτερος
λειτουργός του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ορίζεται µε
απόφαση του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και
είναι επίσης ανώτερος λειτουργός της. Τα τρία άλλα
µέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο µε
πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο διορισµός των
Μελών, που απαρτίζουν την Επιτροπή στο παρόν
στάδιο, έγινε στις 28 Απριλίου 1995. Η θητεία των
Μελών είναι πενταετής και ανανεώσιµη.
Ο Υπουργός Οικονοµικών και ο ∆ιοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας ορίζουν και αναπληρωτή
Κυβερνητικό Επίτροπο και Εκπρόσωπο της Κεντρικής
Τράπεζας αντίστοιχα, οι οποίοι αναπληρώνουν τον
Κυβερνητικό Επίτροπο και τον Εκπρόσωπο της
Κεντρικής Τράπεζας σε περίπτωση κωλύµατος στην
άσκηση των καθηκόντων τους.

Νοµοθετικό Πλαίσιο Οι Νοµοθεσίες που αφορούν τις ευθύνες και εξουσίες
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι οι ακόλουθες:
• Ο περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόµος (1993 – 1999)
• Οι περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Κανονισµοί (1995 και 1997)
• Οι περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
(∆ηµόσια Πρόταση προς Εξαγορά τίτλων και
Συγχώνευση
Εταιρειών
Εισηγµένων
στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου) Κανονισµοί 1997
• Ο περί Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης
Προνοµιακών Πληροφοριών, περί Εποπτικής
Αρµοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
περί Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµος 1999
• Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει διοριστεί ως η
αρµόδια αρχή όσο αφορά την εφαρµογή του Νόµου
περί Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων
από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις (1996) από
τους Χρηµατιστές
V

Προσωπικό

Μέχρι τον Ιούνιο 1999 το προσωπικό της Επιτροπής
ανερχόταν σε τέσσερα άτοµα, τρεις λειτουργούς και
µία γραφέα. Τον Ιούλιο 1999 µε την πρόσληψη µίας
λειτουργού αυξήθηκε στα πέντε άτοµα. Τον
Σεπτέµβριο 1999 απεχώρησε από την υπηρεσία ένας
λειτουργός ο οποίος αντικαταστάθηκε τον Οκτώβριο
1999. Τον ∆εκέµβριο 1999 µε την πρόσληψη δύο
λειτουργών το προσωπικό αυξήθηκε στα 7 άτοµα. Το
προσωπικό εκτελεί τις εργασίες της Επιτροπής, οι
οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν :
• την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των
εισηγµένων εταιρειών µε τις συνεχείς τους
υποχρεώσεις γενικά και ειδικότερα µε αυτές που
σχετίζονται µε θέµατα ετήσιων λογαριασµών,
προκαταρκτικών αποτελεσµάτων την έγκαιρη και
πλήρη δηµοσιοποίηση ουσιωδών πληροφοριών
κ.λ.π.
• την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των
χρηµατιστών µε τις πρόνοιες της νοµοθεσίας και
ειδικά µε αυτές που αφορούν τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις (διατήρηση ελάχιστου καθαρού
κεφαλαίου, τήρηση βιβλίων και στοιχείων κ.λ.π.)
και τους κανόνες συµπεριφοράς προς τους
πελάτες τους
• την εξέταση αιτήσεων εισαγωγής τίτλων στο
Χρηµατιστήριο
• τη διεξαγωγή ερευνών για υποθέσεις που
αφορούν τους χρηµατιστές και τις εισηγµένες
εταιρείες
• την παρακολούθηση της χρηµατιστηριακής
αγοράς και την εφόρευση των συναλλαγών στο
“πάτωµα” του Χρηµατιστηρίου
• την παρακολούθηση της εφαρµογής των
Κανονισµών για εξαγορές και συγχωνεύσεις
εταιρειών
• την παρακολούθηση της εφαρµογής του Νόµου
περί Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης
Προνοµιακών Πληροφοριών
• την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής
που απορρέουν από το νόµο για το ξέπλυµα
παράνοµου χρήµατος
• διοικητικά θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της
Επιτροπής ως και θέµατα αναθεώρησης ή και
διαµόρφωσης
της
νοµοθεσίας
και
των
κανονισµών του Χρηµατιστηρίου.

VI

∆ραστηριότητες
1999
Συνεδριάσεις Κατά τη διάρκεια του 1999, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς συνεδρίασε ενενήντα πέντε φορές σε
τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Συµµετείχε,
επίσης, σε ογδόντα επτά συνεδριάσεις του
Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου στις οποίες, µε
βάση το Νόµο, δικαιούται να εισάξει θέµατα προς
συζήτηση και να εκφράσει απόψεις για τα υπό
συζήτηση θέµατα, στερούµενη όµως του δικαιώµατος
συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων, εκτός για τις
περιπτώσεις θεµάτων για τα οποία έχει δικαίωµα
διαφωνίας ο Κυβερνητικός Επίτροπος.
Αιτήσεις εισαγωγής τίτλων Κατά το 1999 η Επιτροπή εξέτασε είκοσι δύο
στο Χρηµατιστήριο αιτήσεις εισαγωγής τίτλων στο Χρηµατιστήριο και
κατέθεσε σχετικές εισηγήσεις προς το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου µέσα σε, κατά µέσο όρο, επτά
ηµερολογιακές µέρες (µέγιστο 18 και µικρότερο 2).
Από αυτές, οι δέκα αφορούσαν αιτήσεις εισαγωγής
τίτλων νέων εταιρειών των οποίων η εξέταση και
έγκριση συνολικά χρειάστηκε (Χρηµατιστήριο και
Επιτροπή), κατά µέσο όρο, εκατό ηµερολογιακές
µέρες. Οι υπόλοιπες αφορούσαν αιτήσεις εταιρειών
που είχαν ήδη εισηγµένους τίτλους στο
Χρηµατιστήριο των οποίων η εξέταση και έγκριση
συνολικά (Χρηµατιστήριο και Επιτροπή) χρειάστηκε,
κατά µέσο όρο, εκατό οκτώ ηµερολογιακές µέρες.
Η εξέταση των αιτήσεων για εισαγωγή τίτλων στο
Χρηµατιστήριο περιλαµβάνει κυρίως τον έλεγχο της
πληρότητας του Ενηµερωτικού ∆ελτίου αναφορικά
µε την παρεχόµενη πληροφόρηση προς το επενδυτικό
κοινό καθώς και την εξέταση κατά πόσο ο εκδότης
των τίτλων πληροί τις βασικές προϋποθέσεις
εισαγωγής που προνοούνται στο Νόµο και τους
Κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου.
Έγγραφα ∆ηµόσιας Πρότασης Επιπλέον, κατά το 1999, η Επιτροπή προέβη σε
εξέταση τεσσάρων Εγγράφων ∆ηµόσιας Πρότασης
εξαγοράς εισηγµένων εταιρειών και υπέβαλε
εισηγήσεις προς το Συµβούλιο του ΧΑΚ.
Όπως και στην περίπτωση των αιτήσεων εισαγωγής
τίτλων, σκοπός της εξέτασης των Εγγράφων
∆ηµόσιας Πρότασης είναι ο έλεγχος της πληρότητας
της παρεχόµενης πληροφόρησης στα πλαίσια των
περί Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Εταιρειών
Κανονισµών.

VII

Αιτήσεις εγγραφής Μελών Επίσης, κατά το 1999, η Επιτροπή εξέτασε τέσσερις
αιτήσεις για εγγραφή νέων Μελών (χρηµατιστών) και
προέβη σε σχετικές προτάσεις προς το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου.
Εξέτασε, επίσης, δεκαεπτά αιτήσεις για εγγραφή
χρηµατιστηριακών εκπροσώπων.
Εξέταση καταγγελιών Η Επιτροπή, κατά το 1999, προέβη σε εξέταση
∆ιεξαγωγή ερευνών εκατόν εξήντα µια υποθέσεων που αφορούσαν
καταγγελίες που υποβλήθηκαν από χρηµατιστές και
επενδυτές ως και υποθέσεις οι οποίες εξετάσθηκαν
αυτεπάγγελτα. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν στην
πλειοψηφία τους καταγγελίες επενδυτών εναντίον
Μελών και Εκδοτών ως επίσης και θέµατα
ανακοίνωσης πληροφοριών, θέµατα διασποράς του
µετοχικού κεφαλαίου των εισηγµένων εκδοτών,
θέµατα που αφορούν την οικονοµική επάρκεια των
χρηµατιστών, ενδεχόµενη παράβαση του Νόµου περί
Κατοχής Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνοµιακών
Πληροφοριών και, γενικά, θέµατα τήρησης των
διατάξεων της νοµοθεσίας και των συνεχών
υποχρεώσεων των εισηγµένων εκδοτών και των
χρηµατιστών.
Επίσης, πέντε περιπτώσεις αφορούσαν διερεύνηση
ενδεχόµενης παράβασης των Κανονισµών για
εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
Για την εξέταση των υποθέσεων αυτών
διενεργήθηκαν, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έρευνες σε
γραφεία χρηµατιστών και εισηγµένων εκδοτών καθώς
και συλλογή πληροφοριών µε βάση τις σχετικές
εξουσίες της Επιτροπής που προβλέπονται στους
Νόµους και τους Χρηµατιστηριακούς Κανονισµούς.
Επιπλέον, το Μάρτιο του 1999, η Επιτροπή
διενήργησε συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το
άνοιγµα λογαριασµών επενδυτών (Investor Accounts)
και επέστησε την προσοχή των Μελών του
Χρηµατιστηρίου να εξηγούν προσεκτικά στους
πελάτες τους τη φύση των εν λόγω λογαριασµών και
των κινδύνων ειδικά στην περίπτωση πτώσης της
αγοράς.
Εφόρευση της τήρησης των Η Επιτροπή παρακολούθησε τη συµµόρφωση των
συνεχών υποχρεώσεων των εισηγµένων εταιρειών µε τις συνεχείς τους
εισηγµένων εταιρειών και υποχρεώσεις και ειδικότερα εξέτασε:
των χρηµατιστών
• τη συµµόρφωση των Ετήσιων τους Λογαριασµών
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τους
VIII

Χρηµατιστηριακούς Κανονισµούς,
•

τη συµµόρφωση τους µε τις διατάξεις της
νοµοθεσίας σε σχέση µε την ανακοίνωση των
προκαταρκτικών
και
εξαµηνιαίων
τους
αποτελεσµάτων,

•

τη συµµόρφωση των επενδυτικών οργανισµών σε
σχέση µε την ανακοίνωση των τριµηνιαίων
εκθέσεών τους.

•

Τη συµµόρφωση των δηµοσίων εταιρειών µε τις
πρόνοιες του Νόµου περί Κατοχής Χρήσης και
Ανακοίνωσης Εµπιστευτικών Πληροφοριών.

Επίσης, παρέµβηκε σε αρκετές περιπτώσεις για να
εξασφαλισθεί η έγκαιρη και πλήρη ανακοίνωση
πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό.
Με την ψήφιση του Νόµου περί Κατοχής, Χρήσης
και Ανακοίνωσης προνοµιακών Πληροφοριών
στάληκαν εγκύκλιοι τόσο στους Εκδότες τίτλων
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο όσο και στις άλλες
δηµόσιες εταιρείες πληροφορώντας τους για τη
ψήφιση του Νόµου και το περιεχόµενο ορισµένων
Άρθρων µε ειδική αναφορά, µεταξύ άλλων και στο
Άρθρο για τον καταρτισµό και κοινοποίηση του
Κώδικα
Συµπεριφοράς
Αξιωµατούχων
και
Υπαλλήλων σε σχέση µε τις πρόνοιες του εν λόγω
Νόµου.
Εγκύκλιοι στάληκαν προς τους χρηµατιστές για τα
ακόλουθα θέµατα :
•

4 Αυγούστου 1999 λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά
µε το τρόπο που πρέπει να ενεργούν οι
Χρηµατιστές και οι Σύµβουλοι Επενδύσεων όταν
δίνουν επενδυτικές συµβουλές ώστε να
διασφαλίζουν τα συµφέροντα των πελατών τους
εν όψει των απότοµων αυξήσεων των τιµών και
του όγκου συναλλαγών.

•

13 ∆εκεµβρίου 1999 για την αυστηρή τήρηση από
πλευράς Μελών των Κανονισµών σε σχέση µε
την παράδοση των τίτλων στους αγοραστές, την
τελείωση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών και
τη µη παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων
πέραν του επιτρεπόµενου από το Νόµο ορίου ως
επίσης και την κατάρτιση συναλλαγών για ίδιο
λογαριασµό, χρονολογική εκτέλεση εντολών.
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Επίσης, πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή επιλήφθηκε
αρκετών άλλων θεµάτων που απορρέουν από το
Νόµο και τους Κανονισµούς όπως π.χ. θέµατα
αλλαγής µετοχικού κεφαλαίου χρηµατιστηριακών
εταιρειών, θέµατα ανακοίνωσης συναλλαγών και
σηµαντικών πληροφοριών και συµβάσεων κ.λ.π.
Μέσα στα πλαίσια του διορισµού της, το Νοέµβριο
του 1997, ως εποπτικής αρχής για τους χρηµατιστές
σε σχέση µε την εφαρµογή του Νόµου περί
Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από
Ορισµένες
Εγκληµατικές
Πράξεις
(1996),
εκπροσωπείται στη Συµβουλευτική Αρχή της
Μονάδας Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης
και στις 8 Μαΐου 1999 πραγµατοποίησε µε επιτυχία,
σεµινάριο για τους Λειτουργούς Συµµόρφωσης των
Χρηµατιστών κατά τη διάρκεια του οποίου
επεξηγήθηκαν λεπτοµερώς οι υποχρεώσεις τους µε
βάση τον εν λόγω Νόµο.
Το Νοέµβριο του 1999 µετά από πρόσκληση του
ΤΑΕ, η Επιτροπή παρουσίασε µε επιτυχία το θέµα
«Χρηµατιστήριο Αξίων Κύπρου» στους µαθητές της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
Ενόψει της απότοµης αύξησης των τιµών και του
όγκου συναλλαγών η Επιτροπή προέβη σε αριθµό
ανακοινώσεων προς το Επενδυτικό Κοινό
προτρέποντας το να είναι προσεκτικό.
Συναντήσεις Επιτροπής µε Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 1999 διευθέτησε
εµπλεκόµενους φορείς και πραγµατοποίησε αριθµό συναντήσεων µε τον
Παγκύπριο Σύνδεσµο Επενδυτών Χρηµατιστηριακών
Αξιών (ΠΑ.Σ.Ε.Χ.Α.), το Σύνδεσµο ∆ηµοσίων
Εταιρειών Κύπρου (ΣΥ.∆.Ε.Κ.), το Σύνδεσµο
Εταιρειών
Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου
και
Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Σ.Ε.Ε.Χ.Α.Κ.), την Ένωση
Μελών
Χρηµατιστηρίου
Αξιών
Κύπρου
(Ε.Μ.Χ.Α.Κ.) και την Επιτροπή Χρηµατιστηρίου του
Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου.
Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η συζήτηση
διαφόρων θεµάτων που απασχολούν τους πιο πάνω
συνδέσµους ώστε να εµπεδωθεί και να καθιερωθεί
κλίµα στενής συνεργασίας προς το συµφέρον του
όλου θεσµού.
Νοµοθεσία Κατά το 1999, η Επιτροπή συνέβαλε στη ψήφιση του
Νόµου περί Κατοχής Χρήσης και Ανακοίνωσης
Προνοµιακών Πληροφοριών και προώθησε την
ψήφιση του τροποποιητικού Νόµου για τη
µονιµοποίηση του Προσωπικού της και των σχετικών
X

Σχεδίων Υπηρεσίας.
Επίσης, η Επιτροπή σε συνεργασία µε το Συµβούλιο
του Χρηµατιστηρίου έχει δροµολογήσει νέα σειρά
τροποποιήσεων της νοµοθεσίας µε σκοπό την
περαιτέρω βελτίωσή της ώστε να καταστεί πιο
αποτελεσµατική και πρακτικά εφαρµόσιµη.
Επιπλέον, κατά το 1999, η Επιτροπή έχει κάνει
εισηγήσεις προς την Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής για τις σχετικές Προτάσεις Νόµου που
τελούσαν υπό εξέταση ενώπιόν της.
Η Επιτροπή ενεπλάκη επίσης στην περαιτέρω
προώθηση του νοµοσχεδίου για τα Αµοιβαία
Κεφάλαια και στην περαιτέρω µελέτη των
κανονισµών αποϋλοποίησης των αξιών που
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο.
Μέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της όπως αυτές
απορρέουν από το Νόµο περί Κατοχής, Χρήση και
Ανακοίνωσης Προνοµιακών Πληροφοριών, η
Επιτροπή κατάρτισε τους σχετικούς Κανονισµούς
σχετικά µε τον Κώδικα Συµπεριφοράς των
∆ιοικητικών Συµβούλων, οι οποίοι τώρα βρίσκονται
στο τελικό στάδιο για κατάθεση στη Βουλή.
Συµµετοχή σε διεθνή Το Μάϊο του 1999, η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε διά
συνέδρια ενός εκ των µελών της στο ετήσιο συνέδριο του
∆ιεθνείς Σχέσεις ∆ιεθνούς Οργανισµού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς
(IOSCO) που πραγµατοποιήθηκε στην Πορτογαλία.
Σκοπός των συνεδρίων αυτών του IOSCO είναι η
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών στον τοµέα
της ρύθµισης και του ελέγχου των αγορών ως και ο
καθορισµός και εφαρµογή, από όλες τις Επιτροπές,
κοινά αποδεκτών επιπέδων και µεθόδων εφόρευσης.
Τον Απρίλιο του 1999 η Επιτροπή, µετά από σχετική
πρόσκληση, έκανε παρουσίαση στο συνέδριο της
FESCO
(Ένωση
Επιτροπών
Κεφαλαιαγοράς
Ευρωπαϊκής Ένωσης) στα πλαίσια των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων.
Τον Ιούλιο του 1999 η Επιτροπή συµµετείχε διά του
Προέδρου της στο «Meeting of Capital Markets
Regulation of South Eastern Europe».
Επίσης, η Επιτροπή προώθησε περαιτέρω τη
συνεργασία σε θέµατα εποπτείας κεφαλαιαγορών µε
την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
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Έχει τροχοδροµηθεί Πρωτόκολλο συνεργασίας
(Memorandum of Understanding) µεταξύ της
Επιτροπής και της Austrian Securities Authority.
Εκπαίδευση προσωπικού Κατά το 1999, λειτουργοί της Επιτροπής συµµετείχαν
σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα που
πραγµατοποιήθηκαν στην Κύπρο και στο εξωτερικό
σε θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της
Επιτροπής.
Τα επιτόπια προγράµµατα αφορούσαν σεµινάρια του
Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου ενώ
αυτά του εξωτερικού αφορούσαν ένα σεµινάριο που
πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του IOSCO στην
Κροατία µε θέµα τον Εντοπισµό και ∆ιερεύνηση
περιπτώσεων Χειραγώγησης Τιµών και ένα σεµινάριο
επίσης υπό την αιγίδα της IOSCO που
πραγµατοποιήθηκε στον Καναδά.
∆ραστηριότητες
που δεν
διεξήχθησαν στον
επιθυµητό βαθµό

Λόγω του περιορισµένου προσωπικού που διέθετε η
Επιτροπή µέσα στο 1999 δεν ήταν σε θέση να
διεξαγάγει ορισµένες δραστηριότητες στον επιθυµητό
βαθµό:
• ∆ιενέργεια τακτικών (πέραν των εκτάκτων που
διεξάχθηκαν)
επιτόπιων
ελέγχων
στους
Χρηµατιστές
• Συνεχείς έρευνες αγοράς καθότι, λόγω των
γνωστών προβληµάτων που αντιµετώπιζε το
Χρηµατιστήριο µε τα καθυστερηµένα έγγραφα, το
Χρηµατιστήριο δεν ήταν σε θέση να της παρέχει
τα απαραίτητα στοιχεία.
• Επιτόπιες επισκέψεις σε όλα τα προβληµατικά
µητρώα εταιρειών.
• Επιµορφωτικά σεµινάρια προς επενδυτές,
χρηµατιστές και εκδότες
• Ετοιµασία επιµορφωτικού υλικού για επενδυτές

Τ ρ ο χ ι ο δ ρ ο µ η θ ή σ ε ς Πέραν των συνήθων δραστηριοτήτων της, η
Εξελίξεις 2000
Επιτροπή έχει τροχοδροµήσει τα ακόλουθα:
• την κατάρτιση λεπτοµερούς Οργανογράµµατος το
οποίο µόλις πρόσφατα έχει πάρει την έγκριση του
Υπουργού Οικονοµικών και ως εκ τούτου η
Επιτροπή θα προχωρήσει τάχιστα µε την
κατάρτιση και υποβολή συµπληρωµατικού
Προϋπολογισµού για το έτος 2000 όπου θα
προβλέπονται οι απαραίτητες αυξήσεις που
συνεπάγονται την αύξηση του προσωπικού ως
επίσης και τα σχετικά Σχεδία Υπηρεσίας.
• την ανάθεση του καταρτισµού Οργανικού Νόµου
ο οποίος να διέπει την δοµή και το καθεστώς
XII

•
•

(ανεξαρτησία), την λειτουργία, τις εξουσίες και
τις ευθύνες της Επιτροπής (διαχωρισµός από
αυτές του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου).
την τροποποίηση της Νοµοθεσίας
την απόκτηση εξειδικευµένου µηχανογραφικού
συστήµατος παρακολούθησης της αγοράς (Market
Watch) το οποίο µέχρι στιγµής δεν είναι εφικτό
να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει καθότι,
παρά τα επανειληµµένα διαβήµατα προς το
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου δεν έχει ακόµα
γίνει η απευθείας σύνδεση του προγράµµατος
συναλλαγών (CATTS) µε τα γραφεία της
Επιτροπής.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Οικονοµικές
Καταστάσεις
για το έτος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 1999
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