
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3408 της 26ης ΜΑ Ι ΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 63(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Διεθνών Συλλογικών 
Επενδυτικών Σχεδίων Νόμο του 1999 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διεθνών Συλλογικών 
Επενδυτικών Σχεδίων Νόμοι του 1999 και του 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

47(Ι) του 1999. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 80 του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την
προσθήκη νέου άρθρο

«Εισαγωγή των 
μεριδίων ή 
μονάδων 
ορισμένων 
σχεδίων στο 
Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου. 

81.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δύνανται να εισαχθούν τα μερίδια ή οι μονάδες 
διεθνών συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, υπό τις καθοριζόμενες στο παρόν 
άρθρο προϋποθέσεις: 

(α) Εταιρειών, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του βασικού νόμου 
έχουν αναγνωρισθεί ως διεθνείς εταιρείες μεταβλητού κεφαλαίου και 
ορισθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του ίδιου 
πιο πάνω άρθρου, ως σχέδια προωθούμενα στο ευρύ κοινό, διεπόμενα από 
τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου· και 

 

 (β) διεθνών εμπιστευμάτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 
του παρόντος Νόμου, έχουν αναγνωρισθεί ως διεθνή σχέδια μονάδων 
εμπιστεύματος και ορισθεί, κατά τις 
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 διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του ίδιου πιο πάνω άρθρου, ως 
σχέδια προωθούμενα στο ευρύ κοινό, διεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 
31 του παρόντος Νόμου. 

 (2) Η εισαγωγή των μεριδίων ή μονάδων γίνεται κατόπιν αιτήσεως που 
υποβάλλεται προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, κατά τον 
τύπο που ορίζεται από το Συμβούλιο με απόφασή του που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 (3) Με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν στην Τράπεζα προς αναγνώριση των διεθνών αυτών συλλογικών 
επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ένα αντίγραφο του εκδιδόμενου κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 70 του παρόντος Νόμου πιστοποιητικού αναγνώρισης του 
σχεδίου. 

 (4) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, 
τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, των οποίων τα μερίδια ή οι μονάδες 
εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οφείλουν να τηρούν όλες τις 
κατά τον παρόντα Νόμο υποχρεώσεις τους και απαλλάσσονται από 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση προβλέπεται στον περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού. 

14(Ι) του 1993  
32(Ι) του 1993  
91(Ι) του 1994  
45(Ι) του 1995  
74(Ι) του 1995  
50(Ι) του 1996  
16(Ι) του 1997  
62(Ι) του 1997  
71(Ι) του 1997 
83(Ι) του 1997  
29(Ι) του 1998  
137(Ι) του 1999  
19(Ι) του 2000 
 20(Ι) του 2000  
39(Ι) του 2000  
42(Ι) του 2000  
49(Ι) του 2000  
50(Ι) του 2000. 

 

(5) Επιτρέπεται και η εκτός Χρηματιστηρίου μεταβίβαση των δυνάμει του 
παρόντος άρθρου εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μεριδίων ή 
μονάδων διεθνών συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, εφόσον όμως η 
μεταβίβαση διενεργείται μέσω του Χρηματιστηρίου πρέπει να τηρούνται όλες 
οι διατάξεις που διέπουν τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και τελείωση των 
χρηματιστηριακών συναλλαγών: 

 

 Νοείται ότι οι καταρτιζόμενες εκτός Χρηματιστηρίου πράξεις αναφορικά με 
τα πιο πάνω μερίδια ή μονάδες εξαιρούνται της προς ανακοίνωση υποχρέωσης, 
που προβλέπεται στον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο 
και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και δεν ανακοινώνονται 
στο Χρηματιστήριο. 

 (6) Έγγραφα, που υποβάλλονται στην Τράπεζα και αφορούν διεθνή 
συλλογικά επενδυτικά σχέδια, των οποίων μερίδια ή μονάδες έχουν εισαχθεί 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
κοινοποιούνται το ταχύτερο από την Τράπεζα στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου, με εξαίρεση εκείνα τα έγγραφα που αφορούν τη διερεύνηση και 
επιθεώρηση 
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του σχεδίου, του διευθυντή ή του εμπιστευματοδόχου του σχεδίου, κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 52 και 53 ή εκείνα που αφορούν σε πληροφορίες που
παρέχονται δυνάμει του άρθρου 54 του παρόντος Νόμου. 

(7) Ανάκληση της αναγνώρισης διεθνούς συλλογικού επενδυτικού
σχεδίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του παρόντος Νόμου, επάγεται τη 
διαγραφή των μεριδίων ή μονάδων του σχεδίου από το Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.». 
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