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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3366 της 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 137(1) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσ ώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματισ τηρίου
Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με
τους περί Αξιών και Χρηματισ τηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έοχ;
1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 1999.
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2. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
Τροποποίηση
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο του βασικού
νόμου
νέο εδάφιο:
·
«(2) Οι διάφορες κατηγορίες χρηματιστηριακών συναλ
λαγών καταρτίζονται, τελειούνται και εκκαθαρίζονται κατά
τα οριζόμενα στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή με
βάση διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Συμβου
λίου που λαμβάνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώ"η ~ης
Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη F r  ^ ρ ί δ α
της Δημοκρατίας.».
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(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού των
ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(4) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του
Νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία εκδότη που
έχει εισάξει ή πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο
Χρηματιστήριο, θέματα που αφορούν—
(α) Τη μεταβίβαση της κυριότητας αξιών
(β) την ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση αξιών
(γ) την έκδοση ή τη μη έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτη
σίας ή άλλων ειδοποιήσεων προς τους κατόχους ή
δικαιούχους αξιών και
(δ) οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα, ρυθμίζονται με
διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Συμβου
λίου που λαμβάνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη
της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι οποιαδήποτε ισχύουσα διάταξη σχετικά με τα
θέματα των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) πιο πάνω, του
Νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του εκδότη που
έχει εισάξει ή που πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο
Χρηματιστήριο, εξακολουθεί να ισχύει και να είναι δεσμευ
τική για τον εκδότη ή οποιοδήποτε άλλο, εκτός αν η
απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται με βάση τις
πρόνοιες του παρόντος εδαφίου ρητά προνοεί το αντίθετο.
(5) Μέλος του Χρηματιστηρίου το οποίο παραλείπει να
τηρεί τα προβλεπόμενα στους Χρηματιστηριακούς Κανονι
σμούς ή στις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την
κατάρτιση, τελείωση και εκκαθάριση συναλλαγών που έχει
καταρτίσει, επιπροσθέτως της προσωπικής ευθύνης του για
κάθε ζημιά που προσγίνεται σε οποιοδήποτε τρίτο συνεπεία
της παράλειψης του και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του,
υπόκειται και στα ακόλουθα:
(α) Με απόφαση του Διευθυντή, σε στέρηση μέχρι την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή μέχρις ότου το
θέμα εξεταστεί και αποφασιστεί από το Συμβούλιο,
της δυνατότητας για υποβολή ή αποδοχή προτάσεων
για χρηματιστηριακές συναλλαγές·
(β) με απόφαση του Διευθυντή, σε πρόστιμο μέχρι δύο
χιλιάδες λίρες για κάθε ημέρα υπερημερίας του μέχρι
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του·
(γ) σε άμεση καταβολή προς το Χρηματιστήριο κάθε
ποσού που απαιτήθηκε προς εκτέλεση και τελείωση
των πράξεων του, με την κατά απόλυτη διακριτική
ευχέρεια του Διευθυντή δυνατότητα για αγορά ή
πώληση αξιών, αναλόγως της περίπτωσης, προς
τελείωση της πράξεως.
(6) Κάθε εισηγμένος εκδότης ο οποίος παραλείπει να
τηρεί τα προβλεπόμενα στους Χρηματιστηριακούς Κανονι
σμούς ή να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις του Συμβου
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λίου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων
(2) και (4) του παρόντος άρθρου, επιπροσθέτως της προσω
πικής ευθύνης του για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε οποιο
δήποτε τρίτο συνεπεία της παράλειψης του και οποιασδή
ποτε άλλης ευθύνης του, υπόκειται και στα ακόλουθα:
(α) Σε προσωπική ευθύνη για αποδοχή και τελείωση
οποιασδήποτε συναλλαγής που καταρτίζεται στο
Χρηματιστήριο και κοινοποιείται σε αυτό, αν παρα
λείψει να ειδοποιήσει κατά τον τρόπο και εντός της
προθεσμίας που η απόφαση του Συμβουλίου
προβλέπει, το Χρηματιστήριο για τους λόγους που δεν
την αποδέχεται·
(β) με απόφαση του Συμβουλίου, σε προσωρινή αναστολή
της εμπορίας των αξιών του στο Χρηματιστήριο για
χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημέρες·
(γ) με απόφαση του Διευθυντή, σε πρόστιμο μέχρι δέκα
χιλιάδες λίρες για κάθε ημέρα υπερημερίας του μέχρι
την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης του.
(7) Πρόσωπο που δίδει εντολή ή Μέλος του Χρηματιστη
ρίου που υποβάλλει πρόταση για κατάρτιση συναλλαγής στο
Χρηματιστήριο για αξίες οι οποίες κατά το χρόνο της
εντολής ή το χρόνο της πρότασης δεν είναι εγγεγραμμένες
στο μητρώο του εκδότη διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμω
ρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη ή με χρηματική
ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές
ποινές:
Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρ
μόζονται προκειμένου περί αξιών που αναμένεται να εγγρα
φούν στο μητρώο λόγω προηγηθείσας συναλλαγής στο
όνομα του εντολέα.

Επίσημη
Δημοκοατίαζ15
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
28. 7.1995
7.11.1997.

(8) Με τη δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, απόφασης του Συμβουλίου που λαμβάνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (4) του παρό
ντος άρθρου, για χρονική περίοδο που καθορίζεται στην εν
λόγω απόφαση, αναστέλλεται η εφαρμογή οποιουδήποτε
Κανονισμού που περιλαμβάνεται στο Μέρος V των περί
Α ιων
ξ
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του
1995 μέχρι 1997.».

