
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001, 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 9(Ι) του 2001 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2000 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών 
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 10) του 2000 (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 2001. 

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 
 37(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 

 136(Ι) του 2000 
137(Ι) του 2000 
 141(Ι) του 2000 
142(Ι) του 2000. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
58Α του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 58Α του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

«58Α.—(1)(α) Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε εταιρεία ή μέλος συμβουλίου εταιρείας 
ή εκδότη ή πρόσωπο, μέσα στα πλαίσια έκδοσης νέου κεφαλαίου να προσφέρει προς 
πώληση ή να πωλεί ή να δέχεται προσφορά ή αίτηση για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων 
υφιστάμενης ή υπό ίδρυση εταιρείας και να εισπράττει προς τούτο οποιοδήποτε 
χρηματικό ποσό ή άλλο αντάλλαγμα με την προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής 
των εν λόγω τίτλων στο Χρηματιστήριο, παρά μόνο μετά την κατά νόμο τελική έγκριση 
του Ενημερωτικού Δελτίου. 

 (β) Η εταιρεία ή το μέλος του συμβουλίου εταιρείας ή ο εκδότης οφείλει να εκδίδει 
και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο επενδυτή απόδειξη είσπραξης του ποσού ή του 
ανταλλάγματος που ελήφθη, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του ποσού 
ή του ανταλλάγματος, το όνομα του εκδότη και το είδος, ο αριθμός και η αξία των 
τίτλων: 

 Νοείται ότι η είσπραξη οποιωνδήποτε ποσών ή άλλων ανταλλαγμάτων που γίνεται με 
σκοπό την παραχώρηση τίτλων, αλλ' όχι μέσα στα πλαίσια συγχώνευσης ή εξαγοράς 
εταιρειών και εφόσον οι τίτλοι 
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αυτοί έχουν εκδοθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία είσπραξης τους και η 
παραχώρηση αυτή δε διενεργείται μέσα στα πλαίσια πρόσκλησης προς το κοινό, δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 

(2)(α) Οποιοσδήποτε εκδότης, εταιρεία, μέλος του συμβουλίου εταιρείας ή 
πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) διαπράττει ποινικό 
αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με πρόστιμο μέχρι πενήντα 
χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές, και σε περίπτωση καταδίκης του το 
δικαστήριο δύναται να διατάξει την επιστροφή του εισπραχθέντος ποσού ή 
ανταλλάγματος εντός δέκα ημερών εντόκως προς έξι τοις εκατόν υπολογιζομένου από 
την ημέρα είσπραξης μέχρι την ημερομηνία επιστροφής και με ταυτόχρονη επιστροφή 
των σχετικών τίτλων, εάν στο μεταξύ έχουν εκδοθεί και παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο 
αγοραστή. 

 

(β) Πράξη, παράλειψη ή αμέλεια οποιουδήποτε εκδότη, εταιρείας, μέλους 
διοικητικού συμβουλίου εταιρείας ή προσώπου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μη 
εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο μέσα στη χρονική περίοδο των τριών μηνών 
από την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, συνιστά ποινικό αδίκημα που 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες ή και 
με τις δύο αυτές ποινές και συνεπάγεται υποχρέωση επιστροφής, εφόσον τούτο ζητηθεί 
εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία 
αφ' ής τούτο ζητείται, οποιουδήποτε εισπραχθέντος ποσού ή ανταλλάγματος ή την 
αποδέσμευση οποιουδήποτε δεσμευθέντος ποσού εντόκως προς έξι επί τοις εκατόν 
υπολογιζομένου από την πάροδο της πιο πάνω χρονικής περιόδου μέχρι την επιστροφή 
του και με ταυτόχρονη επιστροφή των σχετικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί και 
παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο επενδυτή. 

 

(3) Οποιοδήποτε ποσό ή αντάλλαγμα ήθελε εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου (1), το οποίο δε διατέθηκε μέχρι και την ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων 
στο Χρηματιστήριο για παραχώρηση ανάλογου αριθμού τίτλων από τον ενδιαφερόμενο 
επενδυτή, επιστρέφεται εντόκως προς έξι τοις εκατόν υπολογιζομένου από την 
ημερομηνία καταβολής του ποσού ή ανταλλάγματος μέχρι την ημερομηνία επιστροφής 
του.». 

 

3. Το άρθρο 58Β του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 58Β του 
βασικού νόμου. 

«58Β. Εκδότης ή εταιρεία ή μέλος διοικητικού συμβουλίου εταιρείας για 
λογαριασμό της οποίας έγινε είσπραξη ποσού ή ανταλλάγματος από πώληση ή 
προσφορά πώλησης ή από αποδοχή προσφοράς ή αίτησης για αγορά τίτλων, καθίσταται 
προσωπικά αλληλέγγυος για την επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών ή ανταλλαγμάτων 
στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58Α 
και οποιαδήποτε δήλωση ή συμφωνία που δεσμεύει τον ενδιαφερόμενο επενδυτή ότι δε 
θα ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ή ανταλλάγματος είναι άκυρη και χωρίς 
οποιοδήποτε νόμιμο αποτέλεσμα.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 58Γ 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 58Γ του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 
 «58Γ. Για δικαιώματα ή υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου οι σχετικές 
διατάξεις του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2000, ως αυτές να μην είχαν 
καταργηθεί.». 

  

 42(Ι) του 2000. 
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