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Αριθμός 421
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ20-01 ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΠΛΟΤΣΕΤΜΕΝΧΝ
ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΙ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΧΝ ΥΕΔΙΧΝ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΧΝ ΚΕΠΕΤ
Η Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5(1) ηνπ πεξί
Αλάθακςεο ΚΕΠΕΤ θαη Λνηπώλ Οληνηήησλ ππό ηελ Επνπηεία ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη γηα πλαθή Θέκαηα
Νόκνπ ηνπ 2016 εθδίδεη ηελ παξνύζα Οδεγία:
πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Η παξνύζα Οδεγία αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία ΟΔ20-01 ηεο ΕΚΚ γηα ηνλ θαζνξηζκό
απινπζηεπκέλσλ ππνρξεώζεσλ σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζρεδίσλ
αλάθακςεο ησλ ΚΕΠΕΤ.

θνπόο θαη
πεδίν
εθαξκνγήο.

2. (1) Η παξνύζα Οδεγία πξνζδηνξίδεη ηηο απινπζηεπκέλεο ππνρξεώζεηο σο πξνο ην πεξηερόκελν
θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζρεδίσλ αλάθακςεο ησλ ΚΕΠΕΤ.

144(Ι) ηνπ 2007.

Εξκελεία.
20(I) ηνπ 2016.

(2) Η παξνύζα Οδεγία εθαξκόδεηαη ζηηο ΚΕΠΕΤ νη νπνίεο ππόθεηληαη ζηελ απαίηεζε αξρηθνύ
θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νόκνπ πνπ πξνλνεί
γηα ηελ παξνρή επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ, ηελ άζθεζε επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε
ιεηηνπξγία ξπζκηδόκελσλ αγνξώλ θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα σο ηξνπνπνηήζεθε.
3. ηελ παξνύζα νδεγία, εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αλάθακςεο ΚΕΠΕΤ θαη Λνηπώλ Οληνηήησλ ππό ηελ Επνπηεία ηεο
Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νόκν ηνπ 2016
Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα Οδεγία θαη δελ εξκελεύνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ
έλλνηα πνπ ηνπο δίλεηαη από ην Νόκν.

2500
ΚΕΠΕΤ πνπ
δύλαληαη λα
έρνπλ
απινπζηεπκέλεο
ππνρξεώζεηο.
6(Ι) ηνπ 2015.

4. Οη ΚΕΠΕΤ δύλαληαη λα έρνπλ απινπζηεπκέλεο ππνρξεώζεηο σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηηο
ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ αλάθακςεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4(2) ηνπ Νόκνπ λννπκέλνπ
όηη δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο Άιια πζηεκηθά εκαληηθά Ιδξύκαηα κε ηελ εθάζηνηε
απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 6(1) ηνπ
πεξί Μαθξνπξνιεπηηθήο Επνπηείαο ησλ Ιδξπκάησλ Νόκνπ ηνπ 2015 θαη πιεξνύλ έλα από ηα
αθόινπζα θξηηήξηα ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ειεγκέλεο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:
(α) ύλνιν ελεξγεηηθνύ είλαη κηθξόηεξν ηνπ €1.000.000.000,
(β) ύλνιν παζεηηθνύ είλαη κηθξόηεξν ηνπ €1.000.000.000,
(γ) πλνιηθό εηζόδεκα είλαη κηθξόηεξν ησλ €100.000.000.

Πεξηερόκελν θαη
ιεπηνκέξεηεο
ησλ ζρεδίσλ
αλάθακςεο.

5. Οη ΚΕΠΕΤ ηεο παξαγξάθνπ 4 νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ ζρέδην αλάθακςεο πνπ λα
πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ην πεξηερόκελν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν
ηεο Επηηξνπήο‘Έληππν 20-01.

πρλόηεηα θαη
εκεξνκελία
ππνβνιήο
ζρεδίσλ
αλάθακςεο.

6. Οη ΚΕΠΕΤνθείινπλ λα ππνβάιινπλ ην ζρεηηθό έληππν ηεο παξαγξάθνπ 5ζηελ Επηηξνπή αλά
δύν έηε θαη ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ.

ρέδην
αλάθακςεο
νκίινπ.

7. (1) Οη κεηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Έλσζεο πνπ επνπηεύνληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε από ηελ
Επηηξνπή δύλαληαη λα θαηαξηίδνπλην ζρέδην αλάθακςεο ηνπ νκίινπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 6 ηνπ Νόκνπ, κεθαη’ ειάρηζηνλ πεξηερόκελν θαη ιεπηνκέξεηεο σο αλαθέξεη ε
παξάγξαθνο 5 λννπκέλνπ όηη ζηνλ όκηιν πεξηιακβάλεηαη κηα ΚΕΠΕΤ πνπ λα πιεξνί ηα
θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 4.
(2) Οη κεηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 7(1) νθείινπλ λα ππνβάινπλ ην ζρεηηθό
έληππν ηεο παξαγξάθνπ 5 ζηελ Επηηξνπή αλά δπν έηε θαη ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 30
επηεκβξίνπ.

Έλαξμε ηζρύνο

8. Η παξνύζα Οδεγία ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο.
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Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο
1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα.

