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Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με προτεινόμενη Τροποποίηση
του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
Νόμου του 2012
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών
ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον
αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν
Έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέβηκε στην ετοιμασία της προτεινόμενης
τροποποίησης του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
Νόμου (ο ‘Νόμος’) με σκοπό την προσθήκη νέου εδαφίου (5) στο άρθρο 30 του
Νόμου, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η μετατροπή υφιστάμενων εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου. Εν όψει του
γεγονότος ότι δεν δύναται οποιαδήποτε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να
μετατραπεί σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, η προτεινόμενη
τροποποίηση περιορίζεται μόνο στους Επενδυτικούς και τους Εγκεκριμένους
Επενδυτικούς Οργανισμούς του ΧΑΚ.
Περαιτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου περιλαμβάνει προσθήκη στο
άρθρο 31, του άρθρου 3(1) και των των εδαφίων (2) ως (7) του άρθρου 7 του περί
Εταιρειών Νόμου, η οποία αποσκοπεί στη δυνατότητα τροποποίησης των
καταστατικών εγγράφων των πιο πάνω εταιρειών χωρίς την προσφυγή στο
Δικαστήριο όπως συνήθως απαιτείται δυνάμει της διαδικασίας που προνοείται στον
περί Εταιρειών Νόμο. Σημειώνεται ότι τα άρθρα αυτά εξαιρούνται και στον περί
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014.
Η προτεινόμενη τροποποίηση επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σας καλεί όπως υποβάλετε τα
σχόλια/απόψεις σας, σε Word format, μέχρι τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ.2) Νόμος του 2014»

Συνοπτικός
τίτλος

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ανοικτού Τύπου
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2)
Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί των Ανοικτού

78(I) του 2012.

Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012 (που
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως ο περί των Ανοικτού Τύπου
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 μέχρι
2015.
Τροποποίηση
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.

2.

Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
αμέσως μετά το εδάφιο (4) του νέου εδαφίου (5), ως ακολούθως:
«(5) Υφιστάμενη εταιρεία, η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος Νόμου είναι εγγεγραμμένη με βάση τον περί
Εταιρειών

Νόμο,

οι

τίτλοι

της

οποίας

είναι

εισηγμένοι

σε

οργανωμένη, ή μη αγορά στη Δημοκρατία ως εγκεκριμένος
επενδυτικός οργανισμός ή επενδυτικός οργανισμός, δύναται να
μετατραπεί σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και να
λειτουργεί ως ΟΣΕΚΑ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και
λήψης της απαραίτητης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
νοουμένου ότι πληροί τις απαιτήσεις του Τμήματος (2) του
Υποκεφαλαίου (2) του Κεφαλαίου 2, το οποίο σε τέτοια περίπτωση
εφαρμόζεται επ’ αυτής ως εάν η εν λόγω εταιρεία να ήταν ΟΣΕΚΑ».
Τροποποίηση
του άρθρου 31
του βασικού
Νόμου

3.

Έναρξη ισχύος.

4.

Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,
στην τέταρτη γραμμή του εδαφίου 1, μετά τα «άρθρα», των αριθμών:
«3(1), 7(2) έως (7)».
Ο παρών Νόμος ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

