10 Μαρτίου 2017
Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ
Ημ. Ανακοίνωσης:
Αναφορικά με:
Νομοθεσία:

10.03.2017
Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 30.01.2017
Novox Capital Ltd
Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος

Θέμα:
Καταχώρηση
Προσφυγής:

Πρόστιμο €5.000
Πατήστε εδώ

Αποτέλεσμα
Προσφυγής:

Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή
διοικητικού προστίμου ύψους €5.000 στην ΚΕΠΕΥ Novox Capital Ltd (‘η Εταιρεία’), για
μη συμμόρφωση με το άρθρο 34 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων
και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο ‘Νόμος’), καθότι δεν
γνωστοποίησε αμέσως στην ΕΚΚ την ουσιαστική μεταβολή που την αφορούσε για τη
χρησιμοποίηση εκ μέρους της, της εμπορικής επωνυμίας ‘ZoomtraderGlobal’ και του
διαδικτυακού τόπου www.zoomtraderglobal.com, αλλά το έπραξε στις 8 Απριλίου 2015
μετά από επισήμανση της ΕΚΚ.
Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τους
ακόλουθους παράγοντες:
- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η
οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για
παραβάσεις του άρθρου 34 του Νόμου, στο άρθρο 35(1) του ιδίου Νόμου, ήτοι
€175.000.
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται
στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και των
σχετικών Οδηγιών.
- Τη σημασία που αποδίδεται στην κατοχή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ για την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών.
- Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να ενεργούν εντός των
πλαισίων της άδειας λειτουργίας τους, το οποίο διαφυλάσσει τα συμφέροντα των
πελατών της και συμβάλλει ευρύτερα στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
επενδυτών στην κεφαλαιαγορά.
- Ως μετριαστικούς παράγοντες, ότι:
 η Εταιρεία προέβηκε σε διορθωτικές πράξεις και γνωστοποίησε στην ΕΚΚ τις
σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την εμπορική της επωνυμία και το
διαδικτυακό της τόπο,
 η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.
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