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: 5 Απξηιίνπ 2012

εηζεγκέλεο

πξνο
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ΘΕΜΑ

: Τπνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο ζπλνιηθνύ αξηζκνύ δηθαησκάησλ
ςήθνπ θαη θεθαιαίνπ εθδόηε

H Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (‘ε Επηηξνπή’) ζα ήζειε λα επηζύξεη ηελ πξνζνρή ησλ
εθδνηώλ, ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε
ξπζκηδόκελε αγνξά θαη γηα ηνπο νπνίνπο ε Δεκνθξαηία απνηειεί ην θξάηνο κέινο
θαηαγσγήο, ζηα αθόινπζα ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα δεκνζηνπνηνύλ ην
ζπλνιηθό αξηζκό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο:
ύκθσλα κε ην Άξζξν 18 ησλ πεξί Πξνϋπνζέζεσλ Δηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο
Δηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδόκελε Αγνξά) Νόκσλ ηνπ 2007 θαη 2009 (ν ‘Νόκνο’)
«Τηποςμένων ηων διαηάξεων ηος άπθπος 60, για ζκοπούρ ςπολογιζμού ηων οπίων ηος
εδαθίος (2), ηος άπθπος 28, κάθε εκδόηηρ έσει ςποσπέυζη να δημοζιοποιεί ηο ζςνολικό
απιθμό ηυν δικαιυμάηυν τήθος και ηος κεθαλαίος ηος, ζηο ηέλορ κάθε ημεπολογιακού
μήνα, καηά ηη διάπκεια ηος οποίος ζημειώθηκε αύξηζη ή μείυζη ηος ζςνολικού
απιθμού αςηού».
Ελόςεη ηνπ όηη έρεη παξαηεξεζεί κε δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ άξζξνπ 18 ζηα
πιαίζηα ηνπ Νόκνπ, ε Επηηξνπή θαιεί όινπο ηνπο εθδόηεο λα πξνρσξήζνπλ άκεζα, θαη ην
αξγόηεξν κέρξη ηηο 20 Απξηιίνπ 2012, ζε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, σο απηά ηζρύνπλ ζηηο 31.3.2012.
Εθόζνλ ε πιεξνθόξεζε δηαηεζεί γηα ηηο 31.3.2012, νη εθδόηεο ζα έρνπλ ππνρξέσζε λα
δεκνζηνπνηνύλ ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο
κόλνλ εθόζνλ ππάξμεη αύμεζε ή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ πνπ έρεη αλαθνηλσζεί.
Οη εθδόηεο, γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ άξζξνπ 18 πξνο ζπκκόξθσζή ηνπο κε
ην Νόκν, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ/ζπκπιεξώλνπλ ην ζπλεκκέλν ΕΝΣΤΠΟ (ην Έληππν
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε δεκνζηνπνίεζε γηα ηηο 31.3.2012). Η ρξήζε ηνπ ελ
ιόγσ Εληύπνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή.
Ο ηξόπνο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ηνπ
θεθαιαίνπ εθδόηε θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 37(1) ηνπ Νόκνπ. Επηπξόζζεηα, ηαπηόρξνλα κε
ηε δεκνζηνπνίεζε, ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Επηηξνπή θαη λα δηαηεζεί
γηα απνζήθεπζε ζην Μεραληζκό Κεληξηθήο Απνζήθεπζεο Ρπζκηδόκελσλ
Πιεξνθνξηώλ (σο ηέηνηνο ιεηηνπξγεί ην ΥΑΚ) (άξζξν 37(2) ηνπ Νόκνπ).
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Η δεκνζηνπνίεζε από ηνλ εθδόηε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη
ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή θαζόηη, ε πιεξνθόξεζε απηή, απνηειεί ηε βάζε κε
ηελ νπνία ν κέηνρνο, ν θάηνρνο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ θαη ην πξόζσπν πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 30 ηνπ Νόκνπ ζα ππνινγίζεη θαηά πόζνλ, κε ηελ απόθηεζε ή
δηάζεζε θηλεηώλ αμηώλ ηνπ εθδόηε, έρεη ππεξβεί, θζάζεη ή ππνιείπεηαη ησλ νξίσλ ηνπ 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% θαη 75% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ
εθδόηε, γηα λα ελεκεξώζεη απηόλ αλάινγα.
Η Επηηξνπή θαιεί ηνπο εθδόηεο λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ Νόκνπ πξνο απνθπγή επηβνιήο θπξώζεσλ.
Ο Νόκνο είλαη δηαζέζηκνο ζην Δηαδηθηπαθό Σόπν ηεο Επηηξνπήο ζην http://cysec.gov.cy
(Θεζκηθό Πιαίζην).
Με εθηίκεζε

Δήκεηξα Καινγήξνπ
Πξόεδξνο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΧΝ ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΗΦΟΤ
ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΕΚΔΟΣΗ1
Γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο κε ην άξζξν 18 ησλ πεξί Πξνϋπνζέζεσλ Δηαθάλεηαο (Κηλεηέο
Αμίεο πξνο Δηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδόκελε Αγνξά) Νόκσλ ηνπ 2007 θαη 20092:

1.

Όλνκα εθδόηε:
………………………………………………………………………………………….

2.

Ηκεξνκελία πιεξνθόξεζεο3:
………………………………………………………………………………………….

3.

Ρπζκηδόκελε αγνξά όπνπ δηαπξαγκαηεύνληαη νη θηλεηέο αμίεο ηνπ εθδόηε:
…………………………………………………………………………………………..

4.

Πιεξνθόξεζε:
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΣΟ ΕΚΔΟΘΕΝ ΜΕΣΟΥΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΟΤ ΕΚΔΟΣΗ:
…………………………………………………………………………………………………
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΗΦΟΤ ΣΟΤ ΕΚΔΟΣΗ: 4
………………………………………………………………………………………………….

5.

Άιιεο πιεξνθνξίεο (πξναηξεηηθό):
 Λόγνη

γηα

ηελ

αύμεζε/κείσζε

ηνπ

ζπλνιηθνύ

αξηζκνύ:

…………………………………………………………………………………………...........
 Ηκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζεκεηώζεθε ε αύμεζε/κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ:
…………………………………………………………………………………………...........

ΤΠΟΓΡΑΦΗ
……………………………….

1

Η πιεξνθόξεζε παξέρεηαη εθόζνλ ζεκεησζεί αύμεζε ή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ εθδόηε.
2
Σν έληππν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκνζηνπνίεζε θαη θνηλνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ, ηελ
ππνβνιή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζην Μεραληζκό
Κεληξηθήο Απνζήθεπζεο Ρπζκηδόκελσλ Πιεξνθνξηώλ.
3
Η πιεξνθόξεζε παξέρεηαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζεκεηώζεθε
αύμεζε/κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ.
4
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηνπ εθδόηε νη
νπνίεο ελζσκαηώλνπλ δηθαηώκαηα ςήθνπ, αθόκε θαη αλ ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ έρεη αλαζηαιεί.
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