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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’), σε συνέχεια της Απόφασης που
δημοσιεύθηκε την 01 Ιουνίου 2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της
ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2020, αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφασή της για μερική
αναστολή της άδειας λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών Magnum FX (Cyprus) Ltd (‘η Εταιρεία’), με αριθμό 359/18, δυνάμει του άρθρου
9(3)(α) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Ανάκληση και Αναστολή Άδειας Λειτουργίας, αφού
ικανοποιήθηκε για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τα άρθρα 25(1), 25(2)(β), 25(3),
25(4)(α) και 25(5) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’).
Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ κατέληξε στη λήψη της πιο πάνω απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη,
ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:
Α. Η Εταιρεία έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι δεν προβαίνει στη σύναψη επαγγελματικών σχέσεων για
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με νέους πελάτες.
2. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι έχει τερματίσει τη διαφήμιση και προώθηση των υπηρεσιών
της.
3. Η Εταιρεία έχει αναθέσει στον εσωτερικό της ελεγκτή την αξιολόγηση τη
συμμόρφωσης της με το άρθρο 9 της οδηγίας 87-05 και την υποβολή σχετικών
εβδομαδιαίων εκθέσεων στην ΕΚΚ.
Β. Διαβεβαίωσε την ΕΚΚ ότι έλαβε ή προτίθεται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:
1. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι δεν κάνει χρήση κέντρων τηλεφωνίας για προώθηση των
υπηρεσιών της και για επικοινωνία με τους πελάτες της. H Εταιρεία θα έχει ομάδες
στην Κύπρο, για να παρέχουν μόνο υπηρεσίες διατήρησης και υποστήριξης πελατών.
Ως αναφέρει η Εταιρεία, οι εν λόγω ομάδες δεν θα τηλεφωνούν με δική τους
πρωτοβουλία στους πελάτες και θα ανταποκρίνονται μόνο σε τηλέφωνα τα οποία
γίνονται με πρωτοβουλία του πελάτη και όπου ο τελευταίος ζητά
βοήθεια/υποστήριξη.
2. Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι θα δημιουργήσει μεσεγγυητικό τραπεζικό λογαριασμό
(escrow bank account) μέσω του εσωτερικού ελεγκτή της, καταθέτοντας χρηματικό
ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση παραπόνων υφιστάμενων πελατών,

3.
4.

όπου αυτό δικαιολογείται.
H Εταιρεία ενημέρωσε ότι θα προβεί σε αλλαγές στην οργανωτική της δομή και
συγκεκριμένα, στην αντικατάσταση ατόμων από τη διεύθυνση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ενημέρωσε ότι δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαφημίσεις και προώθηση
των υπηρεσιών της, μέχρι την υλοποίηση όλων των προτεινόμενων μέτρων.
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