Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συμμετέχει
στην πρωτοβουλία «World Investor Week 2019»
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στην
Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή, μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών
Κινητών Αξιών (International Organization of Securities Commissions - IOSCO). Στόχος της
φετινής World Investor Week 2019 (WIW), η οποία αρχίζει σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου και θα
διαρκέσει μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2019, είναι να συμβάλει στην παγκόσμια κινητοποίηση για
τη σωστή εκπαίδευση και προστασία των επενδυτών και ευρύτερα του κοινού.
Σκοπός της ΕΚΚ, μέσα από τη συμμετοχή της, είναι η ανάδειξη της ανάγκης για επιμόρφωση
του κοινού σε βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις, ως το ουσιαστικότερο μέτρο για την
ορθή διαχείριση των οικονομικών και των επενδύσεών του και την προστασία του από
κινδύνους και απειλές. Περαιτέρω, η ΕΚΚ στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάληψης
πρωτοβουλιών από άλλους εμπλεκόμενους με την χρηματοοικονομική επιμόρφωση φορείς,
με τους οποίους θα επιδιώξει συνεργασία για προώθηση κοινών δράσεων.
Στη διάρκεια της WIW, η ΕΚΚ θα προβάλλει τα μηνύματα της πρωτοβουλίας της IOSCO μέσω
της ιστοσελίδας της και σελίδων που διατηρεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την
ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης και της
προστασίας των επενδυτών. Ήδη στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ είναι αναρτημένο το λογότυπο της
WIW, το οποίο παραπέμπει τον επισκέπτη στην ειδική ιστοσελίδα της διοργάνωσης, ενώ σε
καθημερινή βάση η ΕΚΚ θα αναρτά στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, μίαν
επενδυτική συμβουλή. Επίσης μέσα από δημοσιεύσεις και αρθρογραφία στον Τύπο θα
αναδείξει τη σημασία της συνεχούς χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης και ενημέρωσης του
κοινού και των επενδυτών, με στόχο την αύξηση της ικανότητάς τους να λαμβάνουν
σημαντικές οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις.
Περισσότερα για τη WIW
Ο διεθνής οργανισμός IOSCO διοργανώνει φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά τη «World Investor
Week». Πρόκειται για μια παγκόσμια προσπάθεια η οποία διαρκεί μία βδομάδα και έχει ως
στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης και της προστασίας των
επενδυτών. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, μέλη του IOSCO ανά το παγκόσμιο διεξάγουν
πληθώρα δραστηριοτήτων ώστε να προάγουν την εκπαίδευση και την προστασία των

επενδυτών. Το World Investor Week 2019 έχει ως στόχο να προωθήσει πληροφορίες όσον
αφορά τα ICOs, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τις ηλεκτρονικές επενδύσεις και τα
βασικά στοιχεία των επενδύσεων αυτών. Περισσότερα για τη World Investor Week 2019,
στην ιστοσελίδα https://www.worldinvestorweek.org/
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