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Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 66(Ι) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
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
136(Ι) του 2000
137(Ι) του 2000
141(Ι) του 2000
142(Ι) του 2000
175(Ι) του 2000
9(Ι) του 2001
37(Ι) του 2001
43(Ι) του 2001.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 3) του 2001 (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 (Αρ. 4) του
2001.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη στη δέουσα αλφαβητική
σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού:
«'χρηματικός διακανονισμός' σημαίνει την πληρωμή και την είσπραξη του χρηματικού
αντιτίμου των χρηματιστηριακών συναλλαγών από τα συμβαλλόμενα σ' αυτές μέρη.».

Τροποποίηση του
άρθρου 22 του βασικού
νόμου.

Προσθήκη νέων
άρθρων 35Α και 35Β.

3. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «και» (δεύτερη γραμμή) από
το σημείο του κόμματος και με την προσθήκη μετά από τη λέξη «εκκαθαρίζονται»
(δεύτερη γραμμή) της φράσης «και γίνεται ο χρηματικός διακανονισμός τους»· και
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της λέξης «και» (τέταρτη γραμμή) από
το σημείο του κόμματος και με την προσθήκη μετά από τη λέξη «εκκαθάριση» (τέταρτη
γραμμή) της φράσης «και χρηματικού διακανονισμού».
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 35 των ακόλουθων νέων
άρθρων 35Α και 35Β:
«Ειδική
35 Α.—(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν, πριν από την κατάρτιση
τραπεζική
οποιασδήποτε
συναλλαγής, να διατηρούν σε συνεχή βάση ειδική τραπεζική
εγγύηση Μελών.
εγγύηση προς όφελος του Χρηματιστηρίου, ύψους
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τουλάχιστον εκατό χιλιάδων λιρών ή οποιουδήποτε μεγαλύτερου ποσού, όπως
εκάστοτε καθορίζεται από το Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με σκοπό τη διασφάλιση των
υποχρεώσεων των Μελών αναφορικά με την κατάρτιση, τελείωση,
εκκαθάριση και χρηματικό διακανονισμό χρηματιστηριακών συναλλαγών.
(2) Η ειδική τραπεζική εγγύηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) είναι
επιπρόσθετη προς οποιαδήποτε άλλη εγγύηση που τα Μέλη του
Χρηματιστηρίου οφείλουν να παρέχουν με βάση το άρθρο 35.
Ανώτατο ποσό
κατάρτισης
χρηματιστηριακ
ών συναλλαγών.

35Β.—(1) Απαγορεύεται στα Μέλη του Χρηματιστηρίου να καταρτίζουν
χρηματιστηριακές συναλλαγές το ύψος των οποίων υπερβαίνει το
υποπολλαπλάσιο ή κατ' ανώτατο όριο το τετραπλάσιο του καθαρού
κεφαλαίου ή το ποσό της τραπεζικής εγγύησης που τα Μέλη οφείλουν να
διατηρούν, σύμφωνα με το άρθρο 35, και το ποσό της ειδικής τραπεζικής
εγγύησης, με βάση το άρθρο 35Α, και/ή το ποσό οποιασδήποτε άλλης
τραπεζικής εγγύησης που κατατίθεται από Μέλος, όπως καθορίζει το
Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας:
Νοείται ότι, αν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές αποτελούνται από αγορές
και πωλήσεις, το ύψος της συναλλαγής καθορίζεται με βάση το αρνητικό
υπόλοιπο του συμψηφισμού του συνολικού χρηματικού αντιτίμου των αγορών
και πωλήσεων.
(2) Μέλος του Χρηματιστηρίου που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, που
λήφθηκαν με βάση το άρθρο αυτό, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα που
τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των
Χρηματιστηριακών Κανονισμών.».
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