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Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 12.12.2016
Blaustein Corporate Services Ltd
O περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών
Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος
Αναστολή και έναρξη διαδικασίας για ενδεχόμενη ανάκληση άδειας
λειτουργίας ΕΠΔΥ
Πατήστε εδώ
Αποτέλεσμα
Πατήστε εδώ
Προσφυγής:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘EKK’) ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της
Επιχείρησης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Blaustein Corporate Services Ltd (‘η
Εταιρεία’), με αριθμό 171/196, αναστάληκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016, δυνάμει του
άρθρου 15(1)(β) του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών
Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’),
καθότι υφίσταντo υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με το
άρθρο 23(1) του Νόμου σε σχέση με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας
του άρθρου 7(1) (πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΕΠΔΥ) και του άρθρου
8(2) (καταλληλότητα μετόχων ΕΠΔΥ) του Νόμου.
Κατόπιν λήξης της προθεσμίας που τάχθηκε στην Εταιρεία προκειμένου να προβεί σε
ενέργειες για τη συμμόρφωσή της με τις ανωτέρω πρόνοιες, η ΕΚΚ, στη συνεδρία της
ημερομηνίας 12.12.2016, αποφάσισε την αναστολή της άδειας λειτουργίας της
Εταιρείας, με βάση το άρθρο 15(1)(α) του Νόμου, και ταυτόχρονα και άμεσα την
έναρξη διαδικασίας για ενδεχόμενη ανάκληση της, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα
14(1)(α) και 14(1)(γ) του Νόμου.
Η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι, μετά το πέρας της ταχθείσας
προθεσμίας, δεν ικανοποιήθηκε για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το άρθρο 23(1)
του Νόμου, ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας:
1. του άρθρου 7(1) του Νόμου, αφού το πρόσωπο που πραγματικά διευθύνει την
Εταιρεία ενδεχομένως να μην διαθέτει τα εχέγγυα εντιμότητας, ώστε να
εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας, και
2. του άρθρου 8(2) του Νόμου, αφού ο άμεσος μέτοχος και πραγματικός δικαιούχος
της Εταιρείας ενδεχομένως να μην πληροί τις απαιτήσεις καταλληλότητας, ώστε
να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας.
Η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας θα παραμείνει υπό αναστολή μέχρις ότου η ΕΚΚ
αποφασίσει για την ανάκληση ή μη της σχετικής άδειας.
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Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας, η Εταιρεία δεν
επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 15(5) του Νόμου, να παρέχει/ασκεί οποιεσδήποτε
Διοικητικές Υπηρεσίες.
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