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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η ‘Επιτροπή’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τα
εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα (τα ‘πιστοποιημένα πρόσωπα’) τα ακόλουθα:
1.

Θα διοργανωθούν έξι μονοήμερα σεμινάρια από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2013,
καθαρής διάρκειας πέντε ωρών έκαστο, ως εξής:
Ημερομηνία

Θεματολογία

Χώρος διεξαγωγής

5 Οκτωβρίου 2013
2 Νοεμβρίου 2013
30 Νοεμβρίου 2013

Analysis of AIFMs obligations

Γραφεία Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
Διαγόρου 27, Λευκωσία
1ος όροφος

19 Οκτωβρίου 2013
16 Νοεμβρίου 2013
14 Δεκεμβρίου 2013

Analysis of UCITS Management Γραφεία Επιτροπής
companies and comparison with Κεφαλαιαγοράς
AIFMs
Διαγόρου 27, Λευκωσία
1ος όροφος

2.

Πατήστε εδώ για τα αναλυτικά προγράμματα των σεμιναρίων τα οποία βρίσκονται στο
διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής, κάτω από την Ενότητα «Πιστοποιήσεις και Δημόσιο
Μητρώο».

3.

Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €100 ανά συμμετέχοντα, ανά σεμινάριο.

4.

Τα σεμινάρια απευθύνονται στα πιστοποιημένα πρόσωπα της Βασικής και της
Αναβαθμισμένης Πιστοποίησης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της παραγράφου

1. «δημόσιο μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.
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16(2)(α) της Οδηγίας της Επιτροπής για την πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο
(Κ.Δ.Π. 499/2012).
5.

Προτεραιότητα συμμετοχής στα σεμινάρια θα έχουν τα πιο πάνω πρόσωπα αλλά σε
περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα δοθεί το δικαίωμα συμμετοχής και σε άλλα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

6.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

7.

Για
δηλώσεις
συμμετοχής,
απευθύνεστε
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
certifications@cysec.gov.cy μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2013, υποβάλλοντας συμπληρωμένο
το επισυναπτόμενο έντυπο (Παράρτημα Α).
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων σε κάθε σεμινάριο (50 συμμετέχοντες) θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

8.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για την ημερομηνία του
σεμιναρίου στην οποία θα παρευρεθούν, καθώς και για τις λεπτομέρειες πληρωμής του
δικαιώματος συμμετοχής.

9.

Το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί ως ακολούθως:
- για τα σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου
2013,
- για τα σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν το Νοέμβριο, μέχρι τις 29 Οκτωβρίου
2013, και
- για το σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο, μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου
2013.

10. Για τυχόν απορίες ή επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τα πιο πάνω, μπορείτε να
επικοινωνείτε με την κα Μαργαρίτα Βιολάρη (τηλ. 22 506720) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
certifications@cysec.gov.cy ).

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Δήλωση συμμετοχής στα Σεμινάρια Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Όνομα Πιστοποιημένου Προσώπου/συμμετέχοντα : ……………………………………………………..
Αριθμός Πιστοποίησης (CN) (βλέπετε σημείωση πιο κάτω): …………………………………………

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ

Σημειώστε √
στο
σεμινάριο/
σεμινάρια που σας
ενδιαφέρουν

Προτιμητέα ημερομηνία
σεμιναρίου

Analysis of AIFMs obligations
Analysis of UCITs Management
companies and comparison
with AIFMs

Σημείωση:
Τα πιστοποιημένα πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τον Αριθμό Πιστοποίησης (CN) στη δήλωση
συμμετοχής. Ο «Αριθμός Πιστοποίησης (CN)» είναι ο μοναδικός αριθμός του κάθε
πιστοποιημένου προσώπου όπως διατυπώνεται στο αναθεωρημένο δημόσιο μητρώο, το οποίο
έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην ακόλουθη σύνδεση:
Δημόσιο Μητρώο -Κ.Δ.Π. 499/2012 - 30/11/2012
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην εξακρίβωση του Αριθμού
Πιστοποίησης (CN) να αποστείλετε μήνυμα με τα στοιχεία σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
certifications@cysec.gov.cy
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