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ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-27
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με ειδικά ζητήματα που αφορούν τη διάσπαση
ΟΣΕΚΑ.
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Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου
104 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012,
εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:
Συνοπτικός τίτλος

1.

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της διάσπασης
των ΟΣΕΚΑ Οδηγία του 2012.

Ερμηνεία

2.

Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισμοί:

78(I) του 2012

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.
«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.
Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν
ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στο Νόμο.

Έκταση εφαρμογής

3.

Η Οδηγία εφαρμόζεται σε περίπτωση διάσπασης ΟΣΕΚΑ
σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο 3 του Κεφαλαίου 5 του
Μέρους II του Νόμου.

Τρόπος ενημέρωσης των
επενδυτών για τη
διάσπαση

4.

(1) Οι όροι της διάσπασης ή, κατά περίπτωση, το σχέδιο
διάσπασης, καθώς και η έκθεση του ελεγκτή που αναφέρεται
στο άρθρο 99(1)(ε) του Νόμου, παρέχονται σε έντυπο ή με
άλλο σταθερό μέσο σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (2)
και (3) στους μεριδιούχους που θα έχουν ζητήσει αντίγραφο
αυτών.
(2) Προκειμένου να παρασχεθούν οι πληροφορίες της
υποπαραγράφου (1) με σταθερό μέσο πλην του έντυπου,
πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)

Η παροχή πληροφοριών να είναι ενδεδειγμένη στο
πλαίσιο στο οποίο συνεχίζεται ή πρόκειται να
συνεχιστεί η σχέση μεταξύ του μεριδιούχου και του ή
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των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση,
της αντίστοιχης Εταιρίας Διαχείρισης.
(β)

Ο μεριδιούχος προς τον οποίο διατίθενται οι
πληροφορίες, να έχει κληθεί να επιλέξει μεταξύ
πληροφορίας σε έντυπο ή σε άλλο σταθερό μέσο και
να έχει επιλέξει συγκεκριμένα άλλο σταθερό μέσο
πλην του χαρτιού.

(3) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των υποπαραγράφων
(1) και (2), η παροχή πληροφοριών με ηλεκτρονικό μέσο
θεωρείται ενδεδειγμένη, στο πλαίσιο στο οποίο η σχέση
μεταξύ του ή των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ ή των
αντίστοιχων Εταιριών Διαχείρισης και των μεριδιούχων του
ΟΣΕΚΑ συνεχίζεται ή πρόκειται να συνεχιστεί, εάν
αποδεικνύεται ότι ο μεριδιούχος έχει τακτική πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
Η
παροχή
διεύθυνσης
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από το μεριδιούχο, με σκοπό τη συνέχιση της
συγκεκριμένης σχέσης, θεωρείται απόδειξη της ανωτέρω
πρόσβασης.
Μεταβολή πληροφορίας
που περιέχεται στους
όρους ή στο σχέδιο
διάσπασης

5.

Σε περίπτωση μεταβολής πληροφορίας από αυτές που
περιέχονται στους όρους ή στο σχέδιο διάσπασης, εφόσον
αυτή η μεταβολή αφορά στοιχείο που αποτελεί υποχρεωτικό
περιεχόμενο των όρων ή του σχεδίου, απαιτείται η
τροποποίησή τους, με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας που
προβλέπεται για την κατάρτιση και την κάθε φύσης
κυκλοφορία τους.

Παρουσίαση των
αποδόσεων
επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ

6.

Επωφελούμενος ΟΣΕΚΑ μπορεί να μνημονεύει αποδόσεις
του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, με τους όρους που ορίζει η
παράγραφος 7 της περί των κανόνων που οφείλουν να
τηρούν οι ΟΣΕΚΑ κατά τη δημοσίευση διαφημιστικών
ανακοινώσεων Οδηγίας, μόνο με τη σαφή ένδειξη ότι
αναφέρονται σε διάστημα πριν από τη διάσπαση και
αφορούν το διασπώμενο ΟΣΕΚΑ.

Έναρξη ισχύος

7.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

