ΕΣ(2018-03)
Έγγραφο Συζήτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
αναφορικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας
του Άρθρου 3(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (Prospectus Regulation)
από τη Δημοκρατία
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών
ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τις
προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί, εκ μέρους του Υπουργείου
Οικονομικών, το παρόν Έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.
Σχετικά η ΕΚΚ επιθυμεί να θέσει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:
Από τις 21 Ιουλίου 2018, συνέπεια:
 της εφαρμογής του Άρθρου 1(3) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (Prospectus Regulation)
(‘ο Κανονισμός’), και
 της κατάργησης των άρθρων 1(2)(η) και 3(2)(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (Prospectus
Directive) (‘η Οδηγία’),
απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών με
συνολική αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίση ή μεγαλύτερη από €1.000.000, που υπολογίζεται σε
περίοδο δώδεκα (12) μηνών.
Σχετική είναι η Ανακοίνωση της ΕΚΚ ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3(2) του Κανονισμού, το οποίο τέθηκε σε ισχύει στις 21 Ιουλίου 2018,:
«(2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να εξαιρέσει
δημόσιες προσφορές κινητών αξιών από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου
της παραγράφου 1 εάν:
(α) τέτοιες προσφορές δεν υπόκεινται σε διαδικασία κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 25·
και
(β) η συνολική αξία των επιμέρους προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη
των 8 000 000 ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 μηνών.».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εξετάζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία το ενδεχόμενο
να ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στα Κράτη Μέλη στο Άρθρο 3(2) του
Κανονισμού και στο πλαίσιο αυτό να εξαιρεθούν από την υποχρέωση δημοσίευσης
ενημερωτικού δελτίου οι δημόσιες προσφορές κινητών αξιών στη Δημοκρατία των οποίων
η συνολική αξία για την προσφορά στην Ένωση είναι μικρότερη των €5.000.000, όριο το
οποίο θα υπολογίζεται σε περίοδο 12 μηνών.
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Για τον καθορισμό του ορίου των €5.000.000 λήφθηκε υπόψη ότι:
1. Θα διατηρηθεί το όριο που ίσχυε στη Δημοκρατία το οποίο, από τη μέχρι σήμερα εμπειρία,
διαφαίνεται ότι παρέχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των επενδυτών - Βλ. άρθρο
3(2)(η) των περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμων (‘Ν.114(Ι)/2005’)
το οποίο δεν εφαρμόζεται πλέον καθότι δεν είναι συμβατό με τις πρόνοιες του
Κανονισμού που ισχύουν από τις 21 Ιουλίου 2018 και θα καταργηθεί.
2. Το ίδιο όριο αναμένεται ότι θα τεθεί και από άλλα Κράτη Μέλη παρόμοιας εμβέλειας με
τη Δημοκρατία.
Σε περίπτωση άσκησης της διακριτικής ευχέρεια του Άρθρου 3(2) του Κανονισμού, θα
προωθηθεί τροποποίηση του άρθρου 4(3) του Ν.114(Ι)/2005, ως το επισυναπτόμενο
προτεινόμενο Νομοσχέδιο (Παράρτημα). Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο άρθρο 4(3)(ε) θα
καταργηθεί με τροποποίηση η οποία έχει ήδη προωθηθεί.
Ως εκ τούτου η ΕΚΚ σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας σε σχέση με την
άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, σε Word format, μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου
2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy.

Εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ …..

Για σκοπούςΕπίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L168,
30.6.2017,
σ. 12.

Εφαρμογής του Άρθρου 3(2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο
που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών
ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ»,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός Τίτλος

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Προσφοράς
και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και

114(Ι) του 2005
144(Ι) του 2012
63(Ι) του 2013
166(Ι) του 2014
86(Ι) του 2015
33(I) του 2016
……………..

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμους του 2005 έως ….. (που στη
συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμοι του 2005
έως 2018.

Τροποποίηση του
άρθρου 4 του
βασικού νόμου

3.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3)
του άρθρου 4, νέας παραγράφου (ε) ως ακολούθως:
«(ε) προσφορά κινητών αξιών των οποίων η συνολική αξία για την
προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρότερη του ποσού
των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), όριο το οποίο
υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, εφόσον η προσφορά
δεν υπόκειται σε διαδικασία κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο
31·».
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