Μήνυµα
Προέδρου

Το 2001 ήταν σταθµός ορόσηµο στην εξέλιξη της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφού τον Απρίλιο
ψηφίστηκε από την Βουλή ο Περί της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (σύσταση και αρµοδιότητες
Νόµος) που θεσπίζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
σαν αυτόνοµο εποπτικό σώµα της κεφαλαιαγοράς µε
σηµαντικά αυξηµένες εξουσίες έρευνας και ελέγχου
και της παρέχει την δυνατότητα επιβολής αυστηρών
διοικητικών προστίµων. Ο νόµος τέθηκε σε ισχύ από
τις 20 Ιουνίου του 2001.
Η νέα επιτροπή κατά το 2001 κινήθηκε σε τρεις
άξονες. Πάταξη των φαινοµένων χειραγώγησης των
τιµών, την αυστηρότερη διαδικασία εισαγωγής νέων
εταιρειών στο χρηµατιστήριο και την συνεχή και
στενή παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης
των χρηµατιστηριακών γραφείων για την αποτροπή
του κινδύνου κατάρρευσης του συστήµατος που θα
εξυπάκουετο από τυχόν κατάρρευση κάποιου από
αυτά, ιδίως σαν αποτέλεσµα των ζηµιών που τα
γραφεία υπέστησαν λόγω της πτώσης της αξίας των
επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων.
Έτσι τον Αύγουστο του 2001 έγινε ταυτόχρονη
είσοδος και έρευνα σε τρία χρηµατιστηριακά γραφεία
µέσω των οποίων υπήρχαν υπόνοιες ότι γίνονταν
πράξεις χειραγώγησης τιµών, εκδόθηκε απόφαση της
Επιτροπής που απαιτούσε την προετοιµασία
ανεξάρτητης εµπεριστατωµένης αξιολόγησης (due
diligence) για όλες τις υπό ένταξη εταιρείες, ενώ τον
Οκτώβρη
άρχισαν
ενδελεχείς
έλεγχοι
στα
χρηµατιστηριακά γραφεία για να διαπιστωθεί η
κεφαλαιουχική επάρκεια τους και η σωστή τήρηση
των χρηµάτων των πελατών τους. Τον ίδιο µήνα η
Επιτροπή χρησιµοποίησε για πρώτη φορά τις
εξουσίες ανάθεσης ελέγχου σε εγκεκριµένους
λογιστές και διόρισε ελεγκτές για έλεγχο των
στοιχείων δηµόσιας εταιρείας όπου υπήρχαν υπόνοιες
για την ακρίβεια και ορθότητα των οικονοµικών της
καταστάσεων.
Παράλληλα η Επιτροπή προχώρησε τόσο στην
ενίσχυση της θεσµικής υποδοµής της Κυπριακής
Κεφαλαιαγοράς µε την ετοιµασία νέου νοµοσχεδίου
για Αµοιβαία Κεφάλαια, όσο και µε τον καθορισµό
των βασικών αρχών που θα πρέπει να διέπουν τον
διαχωρισµό αρµοδιοτήτων της Επιτροπής από αυτές
του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
(blue print). Επιπλέον προέβη σε νέες προσλήψεις µε
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σκοπό την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού της,
ενώ παράλληλα άρχισε και εργασία αναβάθµισης της
τεχνολογικής
υποδοµής
της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς σε θέµατα παρακολούθησης της
αγοράς.
Η Επιτροπή είχε σωρεία συναντήσεων µε
εµπλεκόµενους φορείς – Σύνδεσµο Χρηµατιστών,
Σύνδεσµο ∆ηµοσίων Εταιρειών, Σύνδεσµο Ελεγκτών,
Σύνδεσµο Επενδυτών, ∆ικηγορικό Σύλλογο και
άλλους για θέµατα που άπτονται της λειτουργίας της
Κεφαλαιαγοράς.

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
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Μέλη
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς

Από 23 Ιουλίου 2001
Πρόεδρος

∆ρ. Μάριος Κληρίδης

Αντιπρόεδρός

Άκης Χατζηπιερής

Μέλη

Νίκος Νικολαϊδης
Σπύρος Κόκκινος
∆ρ. Άλκης Αργυρίδης

Εκπρόσωπος του ∆ιοικητή Γιάγκος ∆ηµητρίου
της Κεντρικής Τράπεζας
Μέχρι 22 Ιουλίου 2001
Κυβερνητικός Επίτροπος
Πρόεδρος

∆ρ. Αντρέας Χαραλάµπους

Εκπρόσωπος Κεντρικής
Τράπεζας

Γιάγκος ∆ηµητρίου

Μέλη

Καθ. ∆ρ. Αντρέας Χαρίτου
Χάρης Ποταµάρης
∆ώρος Λοϊζίδης

Αναπληρωτής
Κυβερνητικός Επίτροπος

Αναστάσης Αθανασιάδης

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ντίµης Λοϊζίδης
Κεντρικής Τράπεζας
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Προσωπικό

Λειτουργοί

Λιάνα Ιωαννίδου
Άλκης Πιερίδης
Εύα Ιωάννου
Χαράλαµπος Παρασκευά
Κούλλα Πρωτοπαπά
Ειρήνη Πηδιά
Ευτυχία Γεωργίου
Ιωάννης Καλλής
Μαρία Σάββα
Νίκη Νικολάου
Από 1.8.2001
Έλενα Λοϊζίδου
Έλενα Αγησιλάου
∆ήµητρα Κατσαρή
Κλέλια Χριστοφόρου
Κύπρος Σιδεράς
Χρίστος Βασιλείου
Κώστας Αγκαστινιώτης
Νάντια Αµερικάνου
Τζιωρτζίνα Γεωργιάδου

Γραφείς

Λουκία Σάββα
Ελένη Παουλή
Από 1.7.2001
Τάσος Αναστασίου
Γεωργία Αγγελίδου
Αντιγόνη Καραµανή
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Στις 20 Απριλίου 2001 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη
Επιτροπή
Κ ε φ α λ α ι α γ ο ρ ά ς Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ο περί της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρµοδιότητες) Νόµος του
Κύπρου
2001 (Ν.64(Ι)/2001).
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συστάθηκε µε βάση
το άρθρο 5 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(Σύσταση και Αρµοδιότητες) Νόµου του 2001 ως νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Με βάση το άρθρο 3 του υπό
αναφορά Νόµου, περιήλθαν στην υπό ίδρυση Επιτροπή
όλες οι αρµοδιότητες και εξουσίες που είχαν χορηγηθεί και
ασκούνταν από την υπό κατάργηση Επιτροπή που είχε
συσταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 των περί Αξιών
και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και η οποία
είχε χαρακτηρισθεί από τη Νοµική Υπηρεσία της
∆ηµοκρατίας ως «∆ιοικητικό Συλλογικό Όργανο
Εποπτείας».
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διοικείται από
πενταµελές Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο οι οποίοι παρέχουν τις
υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
και τρία άλλα µέλη. Στις συνεδρίες του Συµβουλίου
παρακάθεται εκπρόσωπος του ∆ιοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας ο οποίος έχει δικαίωµα να εγγράφει θέµατα στην
ηµερήσια διάταξη, να µετέχει στις συζητήσεις και να
εκφράζει απόψεις αλλά στερείται του δικαιώµατος ψήφου.
Τα µέλη του Συµβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό
Συµβούλιο
κατόπιν
εισηγήσεως
του
Υπουργού
Οικονοµικών και η θητεία τους είναι πενταετής µε
εξαίρεση την θητεία του Αντιπροέδρου και δύο εκ των
άλλων µελών που διορίζονται για πρώτη φορά µετά την
έναρξη ισχύος του Νόµου, η οποία είναι τετραετής και
τριετής αντίστοιχα για σκοπούς διατήρησης της συνέχειας
στην σύνθεση της Επιτροπής. Η θητεία είναι ανανεώσιµη
για πέντε πρόσθετα έτη.
Η καταργηθείσα Επιτροπή ήταν πενταµελής και
απαρτιζόταν από τον Κυβερνητικό Επίτροπο ο οποίος
προέδρευε της Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής
Τράπεζας και από τρία άλλα µέλη. Ο Κυβερνητικός
Επίτροπος, οριζόταν από τον Υπουργό Οικονοµικών. Ο
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας οριζόταν µε
απόφαση του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Τα τρία
άλλα µέλη διορίζονταν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε
πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο διορισµός των
Μελών, που απάρτιζαν την καταργηθείσα Επιτροπή, έγινε
στις 28 Απριλίου 2000 και ίσχύε µέχρι που τέθηκε σε ισχύ
ο Νόµος περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
(Σύσταση και Αρµοδιότητες) του 2001.
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Νοµοθετικό Πλαίσιο Οι Νοµοθεσίες που αφορούν τις ευθύνες και εξουσίες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι οι ακόλουθες:
• Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
(Σύσταση και Αρµοδιότητες) Νόµος του 2001 και 2002
• Ο περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόµος (1993 – 2002)
• Οι περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Κανονισµοί (1995 - 2002)
• Οι περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
(∆ηµόσια Πρόταση προς Εξαγορά τίτλων και
Συγχώνευση
Εταιρειών
Εισηγµένων
στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου) Κανονισµοί 1997
• Ο περί Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης
Προνοµιακών
Πληροφοριών,
περί
Εποπτικής
Αρµοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί
Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµος 1999 - 2001
• Οι περί Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης
Προνοµιακών
Πληροφοριών,
περί
Εποπτικής
Αρµοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί
Άλλων Συναφών Θεµάτων Κανονισµοί του 2000 και
2002
• Ο περί Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού
Τύπου και περί Συναφών Θεµάτων Νόµος του 2001
• Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόµος του 2002
• Ο περί Προσκλήσεως προς το Κοινό Νόµος του 2002
• Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει διοριστεί ως η
αρµόδια αρχή όσο αφορά την εφαρµογή του Νόµου
περί Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από
Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις (1996) από τους
Χρηµατιστές
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Προσωπικό

Μέχρι τον Ιούλιο 2001 το προσωπικό της Επιτροπής
αποτελείτο από δώδεκα άτοµα, δέκα λειτουργούς και δύο
γραφείς. Τον Ιούλιο 2001 µε την πρόσληψη τριών
γραφέων αυξήθηκε στα δεκαπέντε και τον Αύγουστο 2001
µε την πρόσληψη εννέα λειτουργών στα εικοσιτέσσερα
άτοµα.
Το προσωπικό εκτελεί τις εργασίες της Επιτροπής, οι
οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν :
• την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των εταιρειών
που έχουν τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο µε
τις συνεχείς τους υποχρεώσεις γενικά και ειδικότερα µε
αυτές που σχετίζονται µε θέµατα ετήσιων
λογαριασµών, προκαταρκτικών αποτελεσµάτων, την
έγκαιρη και πλήρη δηµοσιοποίηση ουσιωδών
πληροφοριών κ.λ.π.
• την παρακολούθηση
της
συµµόρφωσης
των
χρηµατιστών µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας και ειδικά
µε αυτές που αφορούν τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις
(διατήρηση
ελάχιστου
καθαρού
κεφαλαίου, τήρηση βιβλίων και στοιχείων κ.λ.π.) και
τους κανόνες συµπεριφοράς προς τους πελάτες τους
• την εξέταση αιτήσεων εισαγωγής τίτλων στο
Χρηµατιστήριο
• τη διεξαγωγή ερευνών για υποθέσεις που αφορούν τους
χρηµατιστές και τις εταιρείες που έχουν τίτλους
εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο
• την παρακολούθηση της χρηµατιστηριακής αγοράς και
των συναλλαγών στο “πάτωµα” του Χρηµατιστηρίου
• την παρακολούθηση της εφαρµογής των Κανονισµών
για εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών
• την παρακολούθηση της εφαρµογής του Νόµου περί
Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνοµιακών
Πληροφοριών
• την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής που
απορρέουν από το νόµο για την παρεµπόδιση του
ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος
• διοικητικά θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της
Επιτροπής
• θέµατα αναθεώρησης ή και διαµόρφωσης της
νοµοθεσίας που διέπει την κεφαλαιαγορά
• την προετοιµασία για εφαρµογή της νοµοθεσίας
αναφορικά µε τα Αµοιβαία Κεφάλαια
• την προετοιµασία για εφαρµογή της νοµοθεσίας
αναφορικά µε τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών
• ∆ιεξαγωγή µελετών σε θέµατα που αφορούν την
Επιτροπή και γενικότερα την κεφαλαιαγορά
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∆ραστηριότητες
2001
Τµήµα Εισαγωγής και
Συνεχών Υποχρεώσεων
Εκδοτών

Τα καθήκοντα του Τµήµατος Εισαγωγής και Συνεχών
Υποχρεώσεων Εκδοτών περιλαµβάνουν κυρίως την
εξέταση
αιτήσεων
εισαγωγής
τίτλων
στο
Χρηµατιστήριο, την εξέταση των εγγράφων που
αφορούν ∆ηµόσιες Προτάσεις καθώς και την
παρακολούθηση της συµµόρφωσης των εταιρειών
που έχουν τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο
µε τις συνεχείς τους υποχρεώσεις. Το Τµήµα
απασχολεί τέσσερις λειτουργούς.

Αιτήσεις εισαγωγής τίτλων Κατά το 2001 η Επιτροπή εξέτασε τριάντα τρεις
στο Χρηµατιστήριο (2000 - εκατό δύο) αιτήσεις εισαγωγής τίτλων στο
Χρηµατιστήριο και κατέθεσε σχετικές εισηγήσεις
προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου.
Από αυτές, οι είκοσι επτά (2000 – τριάντα τέσσερις)
αφορούσαν αιτήσεις εισαγωγής τίτλων νέων
εταιρειών. Οι υπόλοιπες αφορούσαν αιτήσεις για την
εισαγωγή νέων τίτλων από εκδότες που είχαν τίτλους
τους ήδη εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο.
Η εξέταση των αιτήσεων για εισαγωγή τίτλων στο
Χρηµατιστήριο εµπεριέχει κατά κύριο λόγο την
εξέταση κατά πόσο ο εκδότης των τίτλων ικανοποιεί
τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής όπως
καθορίζονται στον Κανονισµό 61(1) των Περί Αξιών
και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισµών
1995 – 2002. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαµβάνουν
την κατά νόµο σύσταση και λειτουργία, την
κεφαλαιοποίηση, τη διασπορά του κεφαλαίου στο
ευρύ κοινό, τη διεξαγωγή συναφών δραστηριοτήτων
για τα τρία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης κλπ.
Περιλαµβάνει επίσης τον έλεγχο της πληρότητας του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και συγκεκριµένα κατά πόσο
το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιλαµβάνει όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται από τους Νόµους και
Κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου ούτως ώστε να
παρέχονται επαρκή στοιχεία προς τους επενδυτές για
την ορθή εκτίµηση των τίτλων του εκδότη.
Σε σχέση µε τις αιτήσεις για εισαγωγή τίτλων, η
Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης
Α1/2001, ηµεροµηνίας 24 Ιουλίου 2001, η οποία
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας βάσει της οποίας οι εταιρείες µαζί µε
την αίτηση για εισαγωγή των τίτλων τους στο
Χρηµατιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλουν στην
Επιτροπή ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη µελέτη (due
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diligence) από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο και
ανεξάρτητο δικηγόρο. Ο διορισµός του ανεξάρτητου
ελεγκτή/δικηγόρου θα πρέπει να γίνεται από τον
∆ιευθυντή Έκδοσης. Η εν λόγω Απόφαση της
Επιτροπής τέθηκε άµεσα σε ισχύ και υιοθετήθηκε και
από το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου.
Κατά το 2001 η Επιτροπή εξέτασε επίσης ενενήντα
δύο αιτήσεις για παροχή εξαίρεσης από την
υποχρέωση προς κατάρτιση και δηµοσίευση
Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό
70 των Κανονισµών του Χρηµατιστηρίου και
κατέθεσε σχετικές εισηγήσεις προς το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου.
Έγγραφα ∆ηµόσιας Πρότασης Επιπλέον, κατά το 2001, η Επιτροπή προέβη σε
εξέταση τριών (2000 – οκτώ) Εγγράφων ∆ηµόσιας
Πρότασης για εξαγορά εισηγµένων εταιρειών και
υπέβαλε εισηγήσεις προς το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου.
Όπως και στην περίπτωση των αιτήσεων εισαγωγής
τίτλων, σκοπός της εξέτασης των Εγγράφων
∆ηµόσιας Πρότασης είναι ο έλεγχος της πληρότητας
της παρεχόµενης πληροφόρησης στα πλαίσια των
Κανονισµών περί Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Κ∆Π
100/97.
Συνεχείς υποχρεώσεις των
εταιρειών που έχουν τίτλους
εισηγµένους στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου

Κατά το έτος 2001 η Επιτροπή
παρακολούθηση της συµµόρφωσης
που έχουν τίτλους εισηγµένους στο
µε τις συνεχείς τους υποχρεώσεις
εξέτασε:

συνέχισε την
των εταιρειών
Χρηµατιστήριο
και ειδικότερα

•

τη συµµόρφωση των Ετήσιων τους Λογαριασµών
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τους
Χρηµατιστηριακούς Κανονισµούς,

•

τη συµµόρφωση τους µε τις διατάξεις της
νοµοθεσίας σε σχέση µε την ανακοίνωση των
προκαταρκτικών
και
εξαµηνιαίων
τους
αποτελεσµάτων,

•

τη συµµόρφωση των επενδυτικών οργανισµών µε
τις συνεχείς τους υποχρεώσεις όπως αυτές
καθορίζονται στο Παράρτηµα Β, Μέρος ΙΙ των
Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Κανονισµών 1995 – 2002, καθώς και τη
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συµµόρφωση τους µε τις διατάξεις του Περί
Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
(Τροποποιητικός) Αρ. 8 Νόµου του 2000 137(Ι)/2000 αναφορικά µε τα ρευστά διαθέσιµα
τα οποία πρέπει να διατηρεί ένας επενδυτικός
οργανισµός
•

τη συµµόρφωση των επενδυτικών οργανισµών
που µετατάχθηκαν σε άλλες κατηγορίες µε τις
διατάξεις του Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Αρ. 8 Νόµου
του 2001- 82(Ι)/2001,

•

τη συµµόρφωση των εκδοτών µε την υποχρέωση
τους για έγκαιρη και πλήρη ανακοίνωση κάθε
ουσιώδους πληροφορίας.

Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή εντόπισε
παραβάσεις συγκεκριµένων άρθρων ή κανονισµών
προχώρησε σε επιβολή κυρώσεων. Επιπλέον στις
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης των επενδυτικών
οργανισµών µε τις συνεχείς τους υποχρεώσεις
τάχθηκε προθεσµία για τη συµµόρφωση τους.
Στις περιπτώσεις δύο εκδοτών όπου εντοπίστηκαν
σοβαρές παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας η
Επιτροπή προχώρησε στο διορισµό ερευνώντων
λειτουργών. Επίσης στην περίπτωση ενός εκδότη
ανατέθηκε ο έλεγχος σε εγκεκριµένους Λογιστές. Το
πόρισµα του ελέγχου των εγκεκριµένων Λογιστών
για τον συγκεκριµένο εκδότη κατατέθηκε στον
Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος είναι ο αρµόδιος να
αποφασίσει κατά πόσο από τα τεθέντα ενώπιον του
στοιχεία συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης και
δικαιολογείται ποινική δίωξη του υπαιτίου.
Επίσης η Επιτροπή σε αρκετές περιπτώσεις έδωσε
σύµφωνα µε την Νοµοθεσία
την γνώµη της
αναφορικά µε αποφάσεις του Συµβουλίου του
Χρηµατιστηρίου για επιβολή προστίµων σε εκδότες
που παρουσίαζαν παραβάσεις µε την κείµενη
νοµοθεσία.
∆ιάφορα Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τέσσερις αιτήσεις
εκδοτών για αλλαγή κατηγορίας καθώς και µία
αίτηση για διαγραφή τίτλων και υπέβαλε εισηγήσεις
προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου.
Εγκύκλιοι Κατά τη διάρκεια του έτους εκδόθηκαν αρκετές
ανακοινώσεις καθώς και εγκύκλιοι προς τις εταιρείες
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που έχουν τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο ή
όπου χρειαζόταν προς τα Μέλη του Χρηµατιστηρίου,
οι οποίες κάλυπταν τα ακόλουθα θέµατα :
•

Προτροπή
για
αποτελεσµάτων.

•

Την ανάγκη υπενθύµισης αναφορικά µε την
εξάσκηση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών.

•

Την Αγορά Ιδίων Μετοχών.

•

Την υποβολή ανεξάρτητης εµπεριστατωµένης
µελέτης (due diligence) από ανεξάρτητο
ελεγκτικό οίκο και ανεξάρτητο δικηγόρο.

•

Τις ευθύνες ∆ιοικητικών Συµβούλων.

•

Την υποχρέωση εκδοτών προς ανακοίνωση κάθε
πληροφορίας στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό.

•

Τα
στοιχεία
∆ιαχειριστή
Επενδύσεων
εγκεκριµένων επενδυτικών οργανισµών.

•

Τον υπολογισµό της Καθαρής Εσωτερικής Αξίας
εγκεκριµένων επενδυτικών οργανισµών.

•

Την εφαρµογή του Κανονισµού
εχέγγυα προστασίας του επενδυτή.

έκδοση

τριµηνιαίων

61(1)(ιγ)-

Μελέτες Κατά το έτος 2001 µελετήθηκαν και υποβλήθηκαν
εισηγήσεις αναφορικά µε τα ακόλουθα θέµατα:
•

Τις
αποκλίσεις
στις
προβλέψεις
περιλαµβάνονται στα Ενηµερωτικά ∆ελτία.

•

Τα κριτήρια για την εισαγωγή των Ποντοπόρων
Ναυτιλιακών εταιρειών στο Χρηµατιστήριο.

•

Την ετοιµασία των εξαµηνιαίων αποτελεσµάτων
των εισηγµένων εταιρειών µε βάση το ∆ΛΠ 34.

•

Τον τροποποιητικό νόµο 9(Ι)/2001 αναφορικά µε
την απαγόρευση είσπραξης χρηµάτων πριν την
έγκριση του σχετικού µε την έκδοση των τίτλων
Ενηµερωτικού ∆ελτίου από τις αρµόδιες αρχές.

•

Την ετοιµασία προτεινόµενων τροποποιήσεων για
το Νόµο για την Αγορά Ιδίων Μετοχών.

που
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•

Την σύγκριση των βασικών προϋποθέσεων
εισαγωγής τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου µε αυτούς που ισχύουν στα
Χρηµατιστήρια των Αθηνών και του Λονδίνου

•

Τον καθορισµό κριτηρίων τα οποία θα
ακολουθούνται αναφορικά µε τον Κανονισµό
61(1)(ιγ) – εχέγγυα προστασίας του επενδυτή
(βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής).

Επιµόρφωση Προσωπικού Οι λειτουργοί του τµήµατος παρακολούθησαν
σεµινάρια αναφορικά µε τα ακόλουθα θέµατα:
•
•
•
•

Τµήµα εγγραφής και
συνεχών υποχρεώσεων
επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
The City code on Takeovers and Mergers
The revised FSA listing rules
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση.

Τα καθήκοντα του Τµήµατος εγγραφής και συνεχών
υποχρεώσεων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών περιλαµβάνουν κυρίως την εξέταση
αιτήσεων για εγγραφή Μελών του Χρηµατιστηρίου
και χρηµατιστηριακών εκπροσώπων, καθώς και την
παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Μελών µε τις
κατά νόµο συνεχείς τους υποχρεώσεις.
Tο Τµήµα έχει επίσης αναλάβει την προετοιµασία
των σχετικών Οδηγιών και επιµόρφωσης των
εµπλεκοµένων φορέων σε συνεργασία µε τον
εµπειρογνώµονα ∆ρα. Τσιµπανούλη.
Το Τµήµα απασχολεί τρεις λειτουργούς.

Αιτήσεις εγγραφής Μελών και Η Επιτροπή εξέτασε τρεις (2000 - δεκαεπτά) αιτήσεις
Χρηµατιστών για εγγραφή νέων Μελών (χρηµατιστηριακές
εταιρείες) και προέβη σε σχετικές προτάσεις προς το
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου.
Εξέτασε, επίσης, είκοσι δύο (2000 – εβδοµήντα τρεις)
αιτήσεις για εγγραφή χρηµατιστών.
Εφόρευση της τήρησης των Η Επιτροπή παρακολούθησε τη συµµόρφωση των
συνεχών υποχρεώσεων των Μελών µε τις συνεχείς τους υποχρεώσεις.
Μελών
Ειδικότερα εξέτασε όλες τις µηνιαίες καταστάσεις
καθαρού κεφαλαίου των Μελών, τις αιτήσεις για
έγκριση χρηµατιστών σε διοικητικά συµβούλια
εταιρειών, τις αιτήσεις για αλλαγή συµµετοχής στο
µετοχικό κεφάλαιο των Μελών.
12

Η Επιτροπή σε αρκετές περιπτώσεις έδωσε σύµφωνα
µε την Νοµοθεσία την γνώµη της αναφορικά µε
αποφάσεις του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου για
επιβολή προστίµων σε Μέλη που παρουσίαζαν
παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Επιπλέον στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή εντόπιζε
µη συµµόρφωση των Μελών µε το σχετικό άρθρο
αναφορικά µε την επάρκεια του καθαρού τους
κεφαλαίου, προέβαινε σε εισήγηση προς το
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου για παραχώρηση
προθεσµίας ή πλήρους αναστολής µέχρι την τελική
συµµόρφωση τους.
Επιτόπιοι έλεγχοι ∆ιενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε γραφεία
χρηµατιστηριακών εταιρειών για διαπίστωση της
συµµόρφωσης τους µε τις συνεχείς τους υποχρεώσεις.
Επιβλήθηκε πρόστιµο σε τρία από αυτά για
παραβάσεις όσον αφορά τις οικονοµικές υποχρεώσεις
χρηµατιστών, την τήρηση βιβλίων και λογαριασµών
και του υπολογισµού του καθαρού κεφαλαίου
Εποπτεία του περί
συγκάλυψης, έρευνας και
δήµευσης εσόδων από
εγκληµατικές ενέργειες Νόµου
του 1996.

∆ιενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στα γραφεία µιας
χρηµατιστηριακής
εταιρείας
για
διαπίστωση
συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του εν λόγω Νόµου
από τον οποίο δεν προέκυψε οποιαδήποτε παράβαση.

Εγκύκλιοι Εκδόθηκαν δέκα οκτώ εγκύκλιοι προς τα Μέλη του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου οι οποίες κάλυπταν
τα ακόλουθα θέµατα :
•

Υποβολή έκθεσης ανεξάρτητου ελέγχου των
ενηµερωτικών δελτίων από ελεγκτικούς οίκους
και νοµικούς συµβούλους

•

Ορθή τήρηση των τραπεζικών λογαριασµών
πελατών

•

Ετοιµασία καταστάσεων καθαρού κεφαλαίου

•

Παροχή
πιστωτικών
χρηµατιστή

•

Εξασφαλίσεις/ εγγυήσεις Μελών προς τρίτους

•

Πρακτικές χειραγώγησης τιµών

•

Παρεµπόδιση ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος

διευκολύνσεων

από
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Ο Περί των Επιχειρήσεων
Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) Νόµος
του 2002

Κατά το έτος 2001 η Επιτροπή είχε άµεση εµπλοκή
στην διαµόρφωση του Νόµου πριν την ψήφιση του.
Υπήρξαν εκτενείς επαφές και συναντήσεις µε
διάφορους εµπλεκόµενους φορείς για συζήτηση των
διατάξεων του τότε Νοµοσχεδίου και την πρακτική
εφαρµογή του. 1

Επιµόρφωση Προσωπικού Οι λειτουργοί του τµήµατος παρακολούθησαν
σεµινάρια αναφορικά µε τα ακόλουθα θέµατα:
•
•
•
•

Τµήµα εγγραφής και
συνεχών υποχρεώσεων
Οργανισµών Συλλογικών
Επενδύσεων Ανοικτού
Τύπου (Τµήµα Αµοιβαίων
Κεφαλαίων)

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση
Θέµατα Due Diligence

Τον Απρίλιο του 2001 ψηφίστηκε και δηµοσιεύτηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ο περί
των Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού
Τύπου και περί Συναφών Θεµάτων Νόµος
(63(Ι)/2001).
Κατά τη διάρκεια του 2001 το Τµήµα των
Αµοιβαίων Κεφαλαίων, σε συνεργασία µε τους
εξωτερικούς νοµικούς συµβούλους της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, προέβη στην ετοιµασία εκτεταµένων
τροποποιήσεων του περί των Οργανισµών
Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί
Συναφών Θεµάτων Νόµου ώστε να καταστεί
λειτουργικότερο το θεσµικό πλαίσιο των Αµοιβαίων
Κεφαλαίων.
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν
και εναρµονιστικές τροποποιήσεις µε τις Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα µε την
Οδηγία 2000/64/ΕΚ.2
Επίσης το Τµήµα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων
ασχολείται σε συνεργασία µε τους εξωτερικούς
νοµικούς
συµβούλους
της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, µε την ετοιµασία των Αποφάσεων
που προβλέπονται από το εν λόγω Νοµοσχέδιο.

1

Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόµος του 2002 τέθηκε σε
ισχύ στις 26.7.2002.
2
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις κατατέθηκαν στο Υπουργείο Οικονοµικών στις 22.4.2002. Το
Νοµοσχέδιο δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 5.7.2002.
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Οι Αποφάσεις ανέρχονται στο σύνολο τους σε
σαράντα οκτώ (συµπεριλαµβανοµένου και του
Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς) και από
αυτές οι είκοσι εννέα είναι δυνητικές και οι δέκα
εννέα υποχρεωτικές.
Το Τµήµα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων ασχολείται µε
την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων που
αφορούν το θεσµό των Αµοιβαίων Κεφαλαίων.3
Το
Τµήµα Αµοιβαίων Κεφαλαίων
τέσσερις λειτουργούς.

απασχολεί

Επιµόρφωση Προσωπικού Οι λειτουργοί του τµήµατος παρακολούθησαν
σεµινάρια αναφορικά µε τα ακόλουθα θέµατα:
•
•

Πωλητές Αµοιβαίων Κεφαλαίων
∆ιαχείριση Αµοιβαίων Κεφαλαίων

Επίσης
πραγµατοποιήθηκαν
επισκέψεις
στις
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας και Αγγλίας
όπου έγινε γενική ενηµέρωση τόσο για το θεσµικό
πλαίσιο των εν λόγω χωρών όσο και για τις
διαδικασίες που ακολουθούνται για τη χορήγηση
άδειας στους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων
Ανοικτού Τύπου καθώς και για τις διαδικασίες που
αφορούν την συνεχή εποπτεία τους.

Τµήµα Παρακολούθησης
της Αγοράς και ∆ιεξαγωγής
Ερευνών

Τα καθήκοντα του Τµήµατος Παρακολούθησης της
Αγοράς και ∆ιεξαγωγής Ερευνών είναι κατά κύριο
λόγο η παρακολούθηση των Χρηµατιστηριακών
συναντήσεων επί καθηµερινής βάσεως και η
διερεύνηση υποθέσεων αναφορικά µε παραβάσεις της
Χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας
που διέπει την κεφαλαιαγορά.
Το Τµήµα απασχολεί πέντε λειτουργούς και ένα
γραφέα.

3

Στις 21.1.2002 ψηφίστηκαν από δύο νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, συγκεκριµένα, η Οδηγία
107/2001/ΕΚ που αφορά τη ρύθµιση των Εταιρειών ∆ιαχείρισης και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά
δελτία και η Οδηγία 108/2001/ΕΚ που αφορά τις επενδύσεις των Οργανισµών Συλλογικών
Επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Οι Οδηγίες αυτές συµπληρώνουν µε ουσιώδεις αλλαγές το
υφιστάµενο Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο και θα πρέπει να θεσπιστούν από τα κράτη µέλη το αργότερο
µέχρι τις 13 Αυγούστου 2003 και να τεθούν σε εφαρµογή το αργότερο µέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2004.
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Παραβάσεις για δόλιες
ενέργειες ως προς τα
χρηµατιστηριακά πράγµατα
και ψευδείς δηλώσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται περιπτώσεις
όπως χειραγώγηση τιµών, δήλωση ή παροχή
πληροφορίας παραπλανητικής ή πρόβλεψης ψευδούς
ή απατηλής ή απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας µε
επιδίωξη την δηµόσια εγγραφή ή την αγορά/πώληση
χρηµατιστηριακών πραγµάτων. Οι παραβάσεις αυτές
καλύπτονται από τα Άρθρα 67, 68 και 69 των περί
Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.
Κατά το έτος 2001 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
προέβη στη διερεύνηση δέκα επτά συνολικά
υποθέσεων, από τις οποίες επτά αφορούσαν Μέλη
του Χρηµατιστηρίου και δέκα εκδότες
Παραβάσεις από Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου
Για τις επτά υποθέσεις που εξετάστηκαν και
αφορούσαν Μέλη του Χρηµατιστηρίου, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έλαβε τα ακόλουθα µέτρα:
Α. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων:
• Σε δύο
Μέλη επιβλήθηκε πρόστιµο για
παράβαση του Άρθρου 68 των περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.
• Σε ένα Μέλος επιβλήθηκε πρόστιµο αναφορικά
µε δόλιες ενέργειες ως προς τα χρηµατιστηριακά
πράγµατα , Άρθρο 67 των περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.
B. Παραποµπή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου,
στην Αστυνοµία και στον Γενικό Εισαγγελέα:
• Παραπέµφθηκαν
δύο
υποθέσεις
στο
Χρηµατιστήριο,
για
έναρξη
πειθαρχικής
διαδικασίας όπως επίσης και στην Αστυνοµία για
ενδεχόµενη διάπραξη ποινικού αδικήµατος. Η µία
υπόθεση αφορά το Άρθρο 67 και η δεύτερη το
Άρθρο 68 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόµων.
•

Παραπέµφθηκε µία υπόθεση στον Γενικό
Εισαγγελέα, για παράβαση του Άρθρου 67,
αναφορικά µε δόλιες ενέργειες ως προς τα
χρηµατιστηριακά πράγµατα.

Για µία από τις επτά υποθέσεις που διερευνήθηκαν,
δεν προέκυψε οποιαδήποτε παράβαση, ενώ για άλλη
µία υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

16

Παραβάσεις από εκδότες που έχουν αξίες
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
Για τις δέκα υποθέσεις που εξετάστηκαν, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έλαβε τα ακόλουθα µέτρα:
A. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων4:
• Επιβολή
χρηµατικών
ποινών
σε
οκτώ
∆ιοικητικούς
Συµβούλους
εκδότη
για
παραπλανητική δήλωση στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
της εταιρείας (Άρθρο 67).
• Επιβολή χρηµατικών ποινών σε µία εταιρεία για
δόλιες ενέργειες ως προς τα χρηµατιστηριακά
πράγµατα (Άρθρο 67).
• Επιβολή χρηµατικών ποινών σε τέσσερις εταιρείες
για ψευδείς δηλώσεις (Άρθρο 68).
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πέραν από τα πρόστιµα
τα οποία επέβαλε πιο πάνω, έχει αποστείλει δύο από
τις υποθέσεις στον Γενικό Εισαγγελέα και δύο στην
Αστυνοµία για ενδεχόµενη διάπραξη ποινικού
αδικήµατος.
Β. Παραποµπή στην Αστυνοµία και Γενικό
Εισαγγελέα
Επιπρόσθετα, δύο από τις υποθέσεις που
διερευνήθηκαν παραπέµφθηκαν, µία στην Αστυνοµία
και µία στον Γενικό Εισαγγελέα για ενδεχόµενη
διάπραξη ποινικού αδικήµατος.
Σηµαντικές Υποθέσεις:
1. Επιβολή διοικητικού προστίµου συνολικού ύψους
£30.000 στην Frindlays Investments Ltd αναφορικά
µε τις παραβάσεις του Άρθρου 68 των περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων, του
Κανονισµού 81 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου Κανονισµών και του Άρθρου 33 του
περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόµου.
(Ανακοίνωση Επιτροπής 8 Νοεµβρίου 2001)
2. Επιβολή προστίµου £30.000 στην εταιρεία
Marketrends Financial Services Ltd αναφορικά µε
παράβαση των Άρθρων 57(1), 67(β) και 68 των περί
Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.
Πέραν της επιβολής του ∆ιοικητικού προστίµου
υποβλήθηκε πόρισµα στον Γενικό Εισαγγελέα.
(Ανακοίνωση Επιτροπής 21 ∆εκεµβρίου 2001)

4

Τρία από τα εν λόγω πρόστιµα έχουν επιβληθεί στις αρχές του έτους 2002.
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3. Παραποµπή πορίσµατος στο Γενικό Εισαγγελέα
για εξέταση ενδεχόµενων παραβάσεων, από την
εταιρεία L.K. Globalsoft.com Ltd και τους
αξιωµατούχους της, των διατάξεων της Νοµοθεσίας
που αφορά τη κεφαλαιαγορά και τον περί Εταιρειών
Νόµο Κεφ.113 για να διαπιστωθεί κατά πόσο από τα
στοιχεία του πορίσµατος συντρέχει περίπτωση
ποινικής ευθύνης και δικαιολογείται ποινική δίωξη
της L.K. Globalsoft.com Ltd ή και των αξιωµατούχων
ή άλλων οργάνων διοίκησης της Εταιρείας.
(Ανακοίνωση ηµεροµηνίας 19 ∆εκεµβρίου 2001.)
Παραβάσεις του Νόµου και
των Κανονιστικών ∆ιατάξεων
που ρυθµίζουν θέµατα που
αφορούν την Κατοχή, Χρήση,
& Ανακοίνωση Προνοµιακών
Εµπιστευτικών Πληροφοριών
Ν.36(Ι)/99 & Κ∆Π 128/2000

Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται υποθέσεις που
αφορούν την Κατοχή, Χρήση και Ανακοίνωση
Προνοµιακών Εµπιστευτικών Πληροφοριών, όπως
και τη διενέργεια συναλλαγών από ∆ιοικητικούς
Συµβούλους, µετόχους και συνδεδεµένα µε αυτούς
πρόσωπα, σε κλειστή περίοδο, όπως αυτή ορίζεται
από τον Κανονισµό 2 της Κ.∆.Π.128/2000.
Όσον αφορά τη σχετική νοµοθεσία, εξετάστηκαν
συνολικά εκατόν πενήντα υποθέσεις
Αναφορικά µε το Νόµο 36(Ι)/99, εξετάστηκαν
τέσσερις συνολικά υποθέσεις.
Από την διερεύνηση που πραγµατοποιήθηκε,
προέκυψαν παραβάσεις οι οποίες οδήγησαν την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να επιβάλει τις ακόλουθες
διοικητικές κυρώσεις:
• Επιβολή χρηµατικής ποινής σε µία εταιρεία για
παράληψη ανακοίνωσης ουσιώδους πληροφορίας
στην Επιτροπή και το ευρύ κοινό (Άρθρου 23(1)
και 23(6)).5
Για της υπόλοιπες υποθέσεις που εξετάστηκαν δεν
προέκυψε οποιαδήποτε παράβαση
Μέσα στα πλαίσια της τακτικής παρακολούθησης
αναφορικά µε την διενέργεια συναλλαγών σε κλειστή
περίοδο, εξετάστηκαν εκατόν σαράντα έξι
υποθέσεις.6
Παραβάσεις προέκυψαν στις δεκαπέντε από της
εκατόν σαράντα έξι υποθέσεις.
Οι παραβάσεις που προέκυψαν αφορούσαν τη
διενέργεια συναλλαγών από µέρους «συµβούλων»,

5
6

Το πρόστιµο επιβλήθηκε στην εταιρεία στις αρχές του έτους 2002.
Η εν λόγω διερεύνηση έγινε κατά το έτος 2001 ενώ η επιβολή των προστίµων της αρχές του 2002
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«σχετιζοµένων προσώπων» του εκδότη και τη
διενέργεια συναλλαγών από µέρους συνδεδεµένων µε
αυτούς προσώπων, χωρίς οι ίδιοι να είχαν φροντίσει
να εµποδίσουν τα συνδεδεµένα τους πρόσωπα, από τη
σύναψη συναλλαγής σε τίτλους της εταιρείας, σε
κλειστή περίοδο κατά παράβαση του Κανονισµού
4(1) και Κανονισµού 11 της Κ.∆.Π.128/2000,
αντίστοιχα.
Για τις παραβάσεις που προέκυψαν, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς επέβαλε διοικητικές κυρώσεις σε
δεκαπέντε Συµβούλους δηµοσίων εταιρειών είτε υπό
µορφή επίπληξης είτε προστίµου. Το συνολικό ύψος
των προστίµων που επιβλήθηκαν ανέρχεται της
ΛΚ18.500, και κυµαίνονται από ΛΚ250 µέχρι και
ΛΚ3000. Τα εν λόγω πρόστιµα αφορούν παραβάσεις
του Κανονισµού 4(1) και 11 της Κ.∆.Π.128/2000.
Υποθέσεις που παραπέµφθηκαν από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς στην Αστυνοµία
αφορούν ένα
διοικητικό σύµβουλο εταιρείας για παράβαση του
Κανονισµού 3, της Κ.∆.Π.128/2000, και ένα
διοικητικό σύµβουλο εταιρείας για παράβαση του
Κανονισµού 11 της Κ.∆.Π.128/2000.
Παραβάσεις των Κανονισµών
περί Εξαγορών &
Συγχωνεύσεων
( Κ.∆.Π.100/97)

Κατά το έτος 2001 διερευνήθηκαν έξι συνολικά
υποθέσεις που αφορούν τη σχετική Νοµοθεσία.
Παραβάσεις προέκυψαν για τις πέντε από αυτές οι
οποίες έγιναν από µέρους Νοµικών Προσώπων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε τα ακόλουθα
µέτρα υπό µορφή επιβολής διοικητικών κυρώσεων:
• Επιβολή χρηµατικής ποινής σε ένα Μέλος του
Χρηµατιστηρίου για την µη γνωστοποίηση
πληροφοριών
στο
Συµβούλιο
του
Χρηµατιστηρίου και στην Επιτροπή αναφορικά
µε την απόκτηση τίτλων της σκοπευόµενης
εταιρείας (Καν.17(2)(α) και (β)).
• Επιβολή προστίµου σε µία εταιρεία για απόκτηση
τίτλων που αποτελούν αντικείµενο της δηµόσιας
πρότασης, από τον προτείνοντα, µε ευνοϊκότερους
όρους από αυτούς που ορίζονται στο έγγραφο της
δηµόσιας πρότασης (Κανονισµός 16).
• Επιβολή προστίµου σε µία εταιρεία για µη
τήρηση της υποχρέωσης προς διατύπωση
δηµόσιας πρότασης για απόκτηση από 30% σε
ποσοστό πέραν του 50% των τίτλων της εταιρείας
αυτής (Κανονισµός 24).
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•

Επιβολή χρηµατικών ποινών σε δύο εταιρείες για
µη ανακοίνωση της απόφασης τους για
διατύπωση δηµόσιας πρότασης αµέσως, στο
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, την Επιτροπή
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της σκοπευόµενης
εταιρείας, πριν η πληροφορία καταστεί δηµόσια
γνωστή(Κανονισµός 9(1)).

Σηµαντικές υποθέσεις που διερευνήθηκαν:
Υπόθεση Κύκνος (Ανακοινώσεις Επιτροπής 22
Ιανουαρίου 2001 και 15 Μαρτίου 2001)
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε στην εταιρεία
ShareLink Financial Services Ltd για παράβαση του
Κανονισµού 16 της Κ.∆.Π 100/97 αναστολή για
δώδεκα µήνες των δικαιωµάτων που κατέχει κατά τις
γενικές
συνελεύσεις
της
Κύκνος
Εταιρεία
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Λτδ µε βάση τον
Κανονισµό 30(1)(α) της Κ.∆.Π 100/97 και χρηµατικό
πρόστιµο ύψους ΛΚ2000 µε βάση το Άρθρο 8(8)(β)
των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόµων του 1993-2001.
Στην
εταιρεία
Ήρα
Εταιρεία
Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου Λτδ επίσης επεβλήθηκε πρόστιµο
ύψους ΛΚ2000 µε βάση το Άρθρο 8(8)(β) των περί
Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων
του 1993-2001 για παράβαση του Κανονισµού 9(3)
της Κ.∆.Π100/97.
Τέλος στην εταιρεία C.N. Hadjigavriel Stockbrokers
Ltd η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε χρηµατικό
πρόστιµο ΛΚ1000 ΛΚ2000 µε βάση το Άρθρο
8(8)(β) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόµων του 1993-2001 για παράβαση των
Κανονισµών 17(2)(α) και 17(2)(β) της Κ.∆.Π.100/97.
Παραβάσεις από εκδότες που
έχουν αξίες εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
και Μέλη του
Χρηµατιστηρίου, των περί
Αξιών και Χρηµατιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόµων και
Κανονισµών

Οι υποθέσεις που εξετάζονται στην κατηγορία αυτή
αφορούν συνεχείς υποχρεώσεις των εισηγµένων
εκδοτών και των Μελών του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου όπως υποχρέωση προς παροχή/ανακοίνωση
πληροφοριών από εκδότες, επαρκής διασπορά
µετοχικού
κεφαλαίου
εκδοτών,
δηλώσεις
συµφερόντων αξιωµατούχων εκδοτών, ανακοίνωση
γνωστοποιήσιµων συµφωνιών και συναλλαγών της
εταιρείας και των οργάνων διοίκησης της,
υποχρεώσεις Μελών έναντι των πελατών τους κλπ.
Παραβάσεις από εκδότες που έχουν τίτλους
εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
Μέσα στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου της
διασποράς του µετοχικού κεφαλαίου όλων των
εταιρειών που έχουν τίτλους εισηγµένους στο
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Χρηµατιστήριο, διαπιστώθηκε ότι έντεκα εταιρείες
παρουσίαζαν ποσοστό διασποράς στο ευρύ κοινό
µικρότερο του 25%, ποσοστό το οποίο προβλέπεται
από τον Κανονισµό 61(1)(ζ) των περί Αξιών και
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισµών. Το
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, στο οποίο, βάσει της
νοµοθεσίας, γνωστοποιήθηκε το αποτέλεσµα της
έρευνας, αποφάσισε όπως ταχθεί στις έντεκα αυτές
εταιρείες προθεσµία για συµµόρφωση.
Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το 2001,
προέβη σε διερεύνηση τριάντα επτά υποθέσεων που
αφορούν εταιρείες που έχουν τίτλους εισηγµένους
στο Χρηµατιστήριο, όπως επίσης και επενδυτικούς
οργανισµούς και έλαβε τα ακόλουθα µέτρα:
Α. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων7
• Επιβολή χρηµατικής ποινής σε µία εταιρεία, για
µη ανακοίνωση πληροφοριών σχετικά µε εξαγορά
άλλης (Άρθρο 57).
• Επιβολή χρηµατικής ποινής σε µία εταιρεία
αναφορικά µε τη µη ανακοίνωση προς την
Επιτροπή και το κοινό, πληροφοριών –
συµφωνιών που αφορούν την εξαγορά εταιρειών
(Άρθρο 59).
• Επιβολή χρηµατικής ποινής σε δύο εταιρείες,
λόγω µη τήρησης των συνεχών υποχρεώσεων
τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό 81.
• Επιβολή
χρηµατικής
ποινής
από
το
Χρηµατιστήριο µε τη σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής σε µία εταιρεία, για µη τήρηση
συνεχούς υποχρέωσης της (Κανονισµός 63,
Παράρτηµα Β).
• Επιβολή χρηµατικής ποινής σε µία εταιρεία για
την παράληψη της να ανακοινώσει αµέσως την
παραίτηση µέλους του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου (Άρθρο 60(1)).
Β.
Υποθέσεις
που
παραπέµφθηκαν
στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου:
• Μία υπόθεση µε εισήγηση επιβολής προστίµου,
για το λόγο ότι εκδότης δεν προέβη στην
παραχώρηση δωρεάν µετοχών στους µετόχους ως
είχε δεσµευτεί.
• ∆ύο υποθέσεις µε εισήγηση επιβολής προστίµου
αναφορικά µε λάθος που προέκυψε από το Τµήµα
Μετοχών της εν λόγω εταιρείας.
7

Η επιβολή του προστίµου σε τέσσερις από τις πιο πάνω παραβάσεις επιβλήθηκε στο έτος 2002, µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης.
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•
•

Μία υπόθεση µε εισήγηση επιβολής προστίµου
για λάθος που διενεργήθηκε στη µερίδα µετόχου
από το µητρώο εταιρείας.
Τέσσερις υποθέσεις που αφορούν διερεύνηση
ενδεχόµενης παράβασης του Κανονισµού
81(Παράρτηµα ΣΤ, παράγραφος 4 και 4(2))
αναφορικά µε τις συνεχείς υποχρεώσεις της
εταιρείας προς ανακοίνωση.
Για τις δύο
υποθέσεις υπήρχε εισήγηση της Επιτροπής για
επιβολή προστίµου.

Παραβάσεις από Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου
Αναφορικά µε τις παραβάσεις Μελών του
Χρηµατιστηρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει
προβεί στη διερεύνηση σαράντα υποθέσεων.
Σχετικά µε τις υποθέσεις για τις οποίες προέκυψε
παράβαση, η Επιτροπή προέβη σε επιβολή
προστίµου. Σε περιπτώσεις όπου το απαιτεί η
Νοµοθεσία η Επιτροπή παρέπεµψε τις υποθέσεις
αυτές στο Χρηµατιστήριο για διερεύνηση.
Από τη διερεύνηση και τους ελέγχους που
πραγµατοποιήθηκαν προέκυψαν παραβάσεις οι
οποίες οδήγησαν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να
λάβει τα ακόλουθα µέτρα:
Α. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων 8
• Επιβολή
χρηµατικής
ποινής
από
το
Χρηµατιστήριο, µε τη σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής, σε ένα Μέλος για µη εφαρµογή
Οδηγίας του Χρηµατιστηρίου αναφορικά µε τη
λήψη γραπτής ή ηχογραφηµένης εντολής πριν
την
εκτέλεση
συναλλαγής
(ηµεροµηνία
Εγκυκλίου 7/10/99).
• Επιβολή χρηµατικής ποινής σε ένα Μέλος, από το
Χρηµατιστήριο µε τη σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής, για µη εφαρµογή των κανόνων
δεοντολογίας των Μελών έναντι των εντολέων
(Κανονισµός 19(1)(2)(8)).
• Επιβολή χρηµατικής ποινής σε τέσσερα Μέλη για
µη εφαρµογή των κανόνων δεοντολογίας των
Μελών έναντι των εντολέων τους (Κανονισµός
19).

8

Η επιβολή του προστίµου σε τρεις από τις πιο πάνω περιπτώσεις επιβλήθηκε στο έτος 2002, µε την
ολοκλήρωση της διερεύνησης.
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•

•

•
•

•

Επιβολή χρηµατικής ποινής σε ένα Μέλος για
παράβαση του Κανονισµού 27 αναφορικά µε την
έννοια του Καθαρού Κεφαλαίου και τον τρόπο
υπολογισµού του.
Επιβολή χρηµατικής ποινής σε τρία Μέλη για µη
ορθή τήρηση και ενηµέρωση καθηµερινώς όλων
των λογιστικών τους αρχείων και των στοιχείων
των αποθεµάτων χρηµατιστηριακών αξιών που
σχετίζονται
µε
το
διακανονισµό
των
συναλλαγών(Κανονισµός 21(1)), όπως επίσης για
µη ορθή τήρηση ιδιαίτερου τραπεζικού
λογαριασµού για χρήµατα εντολέων (Κανονισµός
21(2)(β)).
Επιβολή χρηµατικής ποινής σε ένα Μέλος για µη
τήρηση του ελάχιστου Καθαρού Κεφαλαίου που
απαιτείται (Άρθρο 35).
Επιβολή χρηµατικής ποινής σε ένα Μέλος για µη
ορθή τήρηση των βιβλίων του, όπως επίσης και
την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων, µε
αποτέλεσµα το ύψος των χρεωστών να υπερβαίνει
το πενήντα επί τοις εκατόν του Καθαρού
Κεφαλαίου του Μέλους (Κανονισµός 36 και 38 )
Επιβολή χρηµατικής ποινής σε δύο φυσικά
πρόσωπα και ένα Μέλος για καθυστέρηση
υποβολής των απαραίτητων στοιχείων στην
εποπτική αρχή (Κανονισµός 23).

Β. Υποθέσεις που παραπέµφθηκαν από την Επιτροπή
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στην
Αστυνοµία
•

•

•

Παρέπεµψε µία υπόθεση στο Χρηµατιστήριο, για
έναρξη πειθαρχικής διαδικασία εναντίον Μέλους
του Χρηµατιστηρίου, για µεταφορά χρηµάτων
από λογαριασµό πελάτη του Μέλους χωρίς άδεια
του πελάτη.
Παρέπεµψε στο Χρηµατιστήριο µία υπόθεση για
έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον
Μέλους, για διαφορά που προέκυψε µεταξύ του
Μέλους και Ταµείου Προνοίας.
Παρέπεµψε µία υπόθεση στο Χρηµατιστήριο για
έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας και παράλληλα
έγινε καταγγελία στη Αστυνοµία για ενδεχόµενη
διάπραξη ποινικού αδικήµατος, για µη τήρηση
των Χρηµατιστηριακών Κανονισµών κατά την
άσκηση του επαγγέλµατος του Χρηµατιστή, για
µη επίδειξη αρµόζουσας συµπεριφοράς στο
λειτούργηµα του, για µη αποκάλυψη από το
Μέλος προς τον πελάτη την ύπαρξη
συγκρουόµενων συµφερόντων µεταξύ τους
(Άρθρο 37(1)(2), Κανονισµός 19(4)).
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•

•

•
•

•

•

Παρέπεµψε στο Χρηµατιστήριο οκτώ υποθέσεις
Μελών, µε εισήγηση επιβολής προστίµου σε τρία
Μέλη, έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε
τέσσερα Μέλη και περαιτέρω διερεύνηση µίας
υπόθεσης, για παράβαση των κανόνων
δεοντολογίας έναντι των εντολέων (π.χ. µη
διενέργεια
χρηµατιστηριακής
συναλλαγής
κατόπιν εντολής του πελάτη, διενέργεια
συναλλαγής χωρίς εντολή του πελάτη κλπ)
(Κανονισµός 19) .
Παρέπεµψε στο Χρηµατιστήριο µία υπόθεση µε
εισήγηση για έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας για
παράβαση του Άρθρου 46,σχετικά µε αµέλεια του
Μέλους ως προς την άσκηση του επαγγέλµατος
του.
Παρέπεµψε στο Χρηµατιστήριο µία υπόθεση για
ακύρωση συναλλαγής πελάτη του Μέλους από το
Μέλος.
Παρέπεµψε στο Χρηµατιστήριο µία υπόθεση µε
εισήγηση την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε
Μέλος του Χρηµατιστηρίου, όπως επίσης και
στην αστυνοµία, για πλαστογραφία, απόσπαση
χρηµάτων µε ψευδείς παραστάσεις και πώληση
µετοχών χωρίς εντολή του πελάτη του.
Παρέπεµψε στο Χρηµατιστήριο µία υπόθεση για
περαιτέρω διερεύνηση, αναφορικά µε την
εκτέλεση συναλλαγών από Μέλος, χωρίς την
εξουσιοδότηση του πελάτη.
Παρέπεµψε στο Χρηµατιστήριο µία υπόθεση για
µη εφαρµογή της Οδηγίας του Χρηµατιστηρίου
(ηµεροµηνίας 7/10/99) από Μέλος του
Χρηµατιστηρίου, που αφορά την τήρηση γραπτών
ή ηχογραφηµένων εντολών.

Παραβάσεις ∆ιοικητικών Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται παραβάσεις
Συµβούλων Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εταιρειών που
έχουν τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο, του
Γενικού ∆ιευθυντή, του γραµµατέα, των ελεγκτών
και των ταµείων προνοίας των υπαλλήλων της
εταιρείας, αναφορικά µε την υποχρέωση τους να
ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στο Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου, την κατοχή τίτλων της εταιρείας
είτε από τους ίδιους είτε από συνδεδεµένα µε αυτούς
πρόσωπα.
Επίσης εξετάζονται παραβάσεις από
µέρους εταιρειών που έχουν τίτλους εισηγµένους στο
Χρηµατιστήριο, αναφορικά µε την υποχρέωση τους
για ανακοίνωση, χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή
και το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, κάθε
ανάληψη ή µεταβολή θέσης αξιωµατούχου της
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εταιρείας ή τη σύναψη συναλλαγών της εταιρείας µε
όργανα της διοίκησης και συνδεδεµένα µε αυτούς
πρόσωπα (Άρθρο 60).
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τη
διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται µε τα πιο
πάνω, το Χρηµατιστήριο µε τη σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής προέβη στη λήψη των πιο κάτω µέτρων:
• Επιβολή προστίµου σε δύο Μέλη του
Χρηµατιστηρίου για καθυστέρηση ανακοίνωσης
προς την Επιτροπή και το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου της παραίτησης Μέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδότη.
• Επιβολή προστίµου σε µία εταιρεία για
καθυστέρηση ανακοίνωσης προς την Επιτροπή
και το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου της
παραίτησης Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας.
• Επιβολή προστίµου σε τρία φυσικά πρόσωπα,
∆ιοικητικούς Συµβούλους εκδότη και ένα νοµικό
πρόσωπο, µέτοχο στον εκδότη µε ποσοστό πέραν
του πέντε επί τοις εκατόν, για καθυστέρηση
δήλωσης κατοχής τίτλων.
Εγκύκλιοι Για την καλύτερη άσκηση του εποπτικού της έργου, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προβεί στην έκδοση
εγκυκλίων προς τους εκδότες που έχουν τίτλους
εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο οι οποίες κάλυπταν
τα ακόλουθα θέµατα :
•

Εξαγορά ή απόκτηση από εταιρεία δικών της
µετοχών κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου

•

Υποβολή Κατάστασης ∆ιασποράς του µετοχικού
κεφαλαίου για έλεγχο της συµµόρφωσης µε τον
Κανονισµό 61(1)(ζ).

•

∆ηλώσεις αξιωµατούχων εταιρειών.

•

Ευθύνες ∆ιοικητικών Συµβούλων.

Επιµόρφωση Προσωπικού Οι λειτουργοί του τµήµατος παρακολούθησαν
σεµινάρια αναφορικά µε τα ακόλουθα θέµατα:
• International Institute for Securities – Market
Development.
• Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση.
• ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
• Οικονοµικά θέµατα για σκοπούς εναρµόνισης µε
το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
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Συνεδριάσεις

Κατά τη διάρκεια του 2001, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς συνεδρίασε πενήντα τέσσερις (2000
– ογδόντα επτά) φορές σε τακτικές και έκτακτες
συνεδριάσεις. Συµµετείχε, επίσης, σε είκοσι εννέα
(2000 – ογδόντα) συνεδριάσεις του Συµβουλίου του
Χρηµατιστηρίου στις οποίες, µε βάση τον περί Αξιών
και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµο, η
καταργηθείσα Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούταν
να εισάξει θέµατα προς συζήτηση και να εκφράσει
απόψεις για τα υπό συζήτηση θέµατα, στερούµενη
όµως του δικαιώµατος συµµετοχής στη λήψη
αποφάσεων, εκτός για τις περιπτώσεις θεµάτων για τα
οποία είχε δικαίωµα διαφωνίας ο Κυβερνητικός
Επίτροπος.

Συναντήσεις Επιτροπής µε
εµπλεκόµενους φορείς

Κατά την διάρκεια του 2001 η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς είχε συναντήσεις µε διάφορους
εµπλεκόµενους φορείς και συγκεκριµένα µε:
• τον Σύνδεσµο Μελών Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου.

Συµµετοχή σε διεθνή
συνέδρια και
∆ιεθνείς Σχέσεις

•

τον
Παγκύπριο
Σύνδεσµο
Χρηµατιστηριακών Αξιών.

•

Εκπροσώπους των
Μέσων
Ενηµέρωσης
µέσα
στα
δηµοσιογραφικής διάσκεψης.

•

τον Σύνδεσµο
Κύπρου.

•

τον Σύνδεσµο ∆ηµοσίων Εταιριών Κύπρου.

•

τους εκπροσώπους οικονοµικών ιστοσελίδων.

Εγκεκριµένων

Επενδυτών
Μαζικής
πλαίσια
Λογιστών

1. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας
Κατά την διάρκεια του έτους η Επιτροπή υπήρξε
περαιτέρω ενδυνάµωση των ήδη καλών σχέσεων της
µε την αντίστοιχη Ελλαδική επιτροπή.
2. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πορτογαλίας
Κατά το τέλος του έτους 2000 τροχιοδροµήθηκε η
υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας µε την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Πορτογαλίας.
Η
συνάντηση για την υπογραφή πραγµατοποιήθηκε
τελικά τον Ιανουάριο του 2001 στην Λισσαβόνα.
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3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μάλτας
Στις αρχές του καλοκαιριού τροχιοδροµήθηκε η
υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας µε το
Χρηµατιστήριο της Μάλτας το οποίο λειτουργούσε
και ως Εποπτική Αρχή της κεφαλαιαγοράς. Η
συνάντηση για την υπογραφή πραγµατοποιήθηκε στις
5 Οκτωβρίου 2001 στην Μάλτα.
4. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Τσεχίας
Κατά το τέλος του έτους 2001 τροχιοδροµήθηκε η
υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας µε την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τσεχίας.9
5. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αυστρίας
Κατά το 2001 τροχιοδροµήθηκε η υπογραφή του
πρωτοκόλλου συνεργασίας µε την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς της Αυστρίας.10
6. IOSCO
Κατά το τέλος του έτους 2001 και µε τη ψήφιση του
Νόµου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
63(Ι)/2001τον Ιούνιο του 2001 τροχοδροµήθηκε η
µεταφορά της ιδιότητας του Μέλους στον ∆ιεθνή
Οργανισµό Κεφαλαιαγορών (IOSCO), από την
Κεντρική Τράπεζα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου.11

9

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου πραγµατοποιήθηκε την 1η Μαρτίου του 2002 στην Κύπρο.
Η υπογραφή του πρωτοκόλλου πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2002 στην Κύπρο.
11
Στις 5 Φεβρουαρίου 2002 έγινε η επίσηµη κατάθεση του αιτήµατος από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για µεταφορά της ιδιότητας του Μέλους. Στις 6 Μαρτίου 2002 η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ορίστηκε επίσηµα από την IOSCO ως συνήθεις (ordinary ) µέλος της
10
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Οικονοµικές
Καταστάσεις
για το έτος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2001
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