ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νέα προειδοποίηση για άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς
ως εκπρόσωποί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεων που εξέδωσε στις 27 Νοεμβρίου 2015, 10 Ιουνίου 2016
και 19 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) επιθυμεί να
υπενθυμίσει στους επενδυτές και το ευρύ κοινό τα ακόλουθα:
 Κατά καιρούς περιέρχεται σε γνώση της ΕΚΚ ότι άγνωστες εταιρείες ή άτομα
παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της ιδίας ή/και άλλων Εποπτικών Αρχών της
Κύπρου ή άλλων χωρών, με σκοπό την πραγματοποίηση παράνομων δραστηριοτήτων και
την απόσπαση χρημάτων.
 Συνήθως οι εταιρείες ή τα άτομα αυτά επικοινωνούν με επενδυτές-πελάτες διαφόρων
εποπτευόμενων και μη οντοτήτων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και,
χρησιμοποιώντας παράνομα το όνομα και το λογότυπο της ΕΚΚ, καθώς και άλλα αναληθή
στοιχεία επικοινωνίας, υπόσχονται να «βοηθήσουν» τους εν λόγω επενδυτές να
ανακτήσουν τυχόν ζημιές που υπέστηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τις
προαναφερόμενες οντότητες, με αντάλλαγμα την πληρωμή χρημάτων για δήθεν νομικά ή
άλλα έξοδα.
 Η ΕΚΚ τονίζει ότι δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με οποιεσδήποτε εταιρείες ή άτομα όπως
τα προαναφερόμενα και ότι ουδέποτε επικοινωνεί με επενδυτές ή το ευρύ κοινό
ζητώντας προσωπικά στοιχεία ή/και λεπτομέρειες τραπεζικών λογαριασμών ή/και τη
διενέργεια οποιωνδήποτε οικονομικών συναλλαγών ή/και τη διευθέτηση αποζημιώσεων
από οποιαδήποτε οντότητα.
 Περαιτέρω, η ΕΚΚ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή σε πληρωμές μεταξύ
φυσικών ή νομικών προσώπων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.
 Η ΕΚΚ παροτρύνει το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και, σε περίπτωση που γίνει δέκτης
επικοινωνίας η οποία φαίνεται να προέρχεται από την ΕΚΚ αλλά δεν είναι αποτέλεσμα
πρωτοβουλίας του παραλήπτη της επικοινωνίας και με την οποία του ζητείται έμβασμα
οποιουδήποτε ποσού, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, να επιβεβαιώσει το γνήσιο
της αλληλογραφίας στο info@cysec.gov.cy
 Η ΕΚΚ παροτρύνει το κοινό, σε περίπτωση που πιστεύει ότι έχει ήδη λάβει τέτοια τυχόν
ύποπτη αλληλογραφία να επικοινωνήσει το συντομότερο με την ΕΚΚ στο info@cysec.gov.cy
ή να καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία.
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