
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2001 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 79(I) του 2001 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ 

 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 
 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2001 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 

14(I) του 1993 
 32(I) του 1993 
 91(I) του 1994  
45(I) του 1995  
74(I) του 1995 

 50(I) του 1996 
 16(I) του 1997 
 62(I) του 1997  
71(I) του 1997 

 83(I) 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 

 9(Ι) του 2001  
37(Ι) του 2001  
43(Ι) του 2001 

 66(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 4) 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. 5) του 2001. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (8) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της παραγράφου (β) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

«(β) Η Επιτροπή έχει εξουσία να ζητά και συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες ή 
χρήσιμες για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της και να απαιτεί με 
σχετικό γραπτό αίτημα την παροχή των πληροφοριών μέσα στην τασσόμενη 
προθεσμία από εκδότες που έχουν εισαγάγει τίτλους στο Χρηματιστήριο, μέλη 
του Χρηματιστηρίου, αναδόχους, συμβούλους επενδύσεων, κάθε είδους 
επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, επενδυτικούς οργανισμούς, και 
κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εύλογα η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σε 
θέση να δώσει τις πληροφορίες. Σε περίπτωση που το πρόσωπο από το οποίο 
ζητήθηκε η παροχή των πληροφοριών αρνείται ή παραλείπει να δώσει τις 
ζητούμενες πληροφορίες μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η Επιτροπή δικαιούται 
να επιβάλλει σ' αυτό, αφού του δώσει την ευκαιρία να ακουστεί, διοικητικό 
πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες και πρόσθετο διοικητικό πρόστιμο μέχρι 
πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα που το πρόσωπο αυτό συνεχίζει να αρνείται ή 
παραλείπει να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες.». 
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3. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) 
αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (3) και την αναρίθμηση του εδαφίου (3) σε εδάφιο 
(4): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 71 του 
βασικού νόμου. 

«(3) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν την 
επιβολή από την Επιτροπή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε κανονισμού 
διοικητικού προστίμου μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες και πρόσθετου διοικητικού προστίμου 
μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.». 
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