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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 

 

 
 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός τίτλος.  
 
 
 
225(Ι) του 2002. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των 

Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου  

και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί των Οργανισμών 

Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί 

Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2002 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των 

Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου 

και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 και 2003. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 30 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας με δύο τελείες στο τέλος της 

επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη 

αμέσως μετά των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

  

           «Νοείται περαιτέρω ότι κατά το χρόνο έκδοσης της 

Απόφασης της Επιτροπής οι υπάλληλοι των 

αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη 

διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και 

με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων για να 

διατηρήσουν τις θέσεις τους πρέπει να επιτύχουν σε 

εξετάσεις που  καθορίζονται με την Απόφαση αυτή. Η 

Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωση της προς τις Εταιρείες 

∆ιαχειρίσεως, η οποία δημοσιεύεται ταυτόχρονα σε δύο 

ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας 
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καθορίζει την έναρξη της πρώτης εξεταστικής περιόδου:  

  

        Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο αντιπρόσωπος δύναται να 

συνεχίσει να δραστηριοποιείται εφόσον οι υπάλληλοι του 

που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά 

μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και  με την εξυπηρέτηση 

των μεριδιούχων, έχουν επιτύχει στις εν λόγω εξετάσεις 

και πληρούν τις προϋποθέσεις της πιο πάνω Απόφασης 

αναφορικά με τους υπαλλήλους των αντιπροσώπων.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 117 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 117 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας με δύο τελείες στο τέλος του 

εδαφίου (1) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

           «Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται για τους ΟΣΕΚΑ 

που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου να 

επιτρέψει τη δημοσίευση των εν λόγω εγγράφων και 

πληροφοριών στην Αγγλική γλώσσα,  εφόσον τα μερίδια 

διατίθενται μόνο σε άτομα, τα οποία εγγράφως 

δηλώνουν ότι γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα σε βαθμό 

που να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των εν λόγω 

εγγράφων και πληροφοριών.».  

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου 145Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το άρθρο 145 αυτού του ακόλουθου νέου 

άρθρου: 
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 «Μεταβατικές   

διατάξεις για 

τους ΟΣΕΚΑ 

με έδρα 

κράτος-μέλος 

ή τρίτη χώρα. 

145Α.-(1) ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια των 

άρθρων 115 και 116,  που  διαθέτουν τα 

μερίδια τους στη ∆ημοκρατία κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, 

δύνανται να συνεχίσουν να διαθέτουν τα 

μερίδια τους στη ∆ημοκρατία υπό την 

προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στην 

Επιτροπή - 

   

  (α)  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα 

εδάφια (1) και (2) του άρθρου 116, 

εντός τριών μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος Νόμου· 

  

  (β)   αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης 

των μεριδίων στην ∆ημοκρατία κατά τις 

διατάξεις της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (3)  του άρθρου 116, εντός 

τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος Νόμου. 

  

  (2) Η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της για 

έγκριση ή απόρριψη των δικαιολογητικών ή 

για χορήγηση ή  για απόρριψη της αίτησης 

για  άδεια λειτουργίας εντός τεσσάρων 

μηνών από την ημερομηνία  υποβολής  των 

δικαιολογητικών ή της αίτησης. 

  

  (3)(α) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

υποβολής των δικαιολογητικών ή της 

αίτησης    για      χορήγηση     άδειας   
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          διάθεσης των μεριδίων, οι ΟΣΕΚΑ που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) παύουν να 

διαθέτουν μερίδια στη ∆ημοκρατία και 

σε τέτοια περίπτωση οφείλουν να 

τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους 

προς τους μεριδιούχους, το αργότερο 

εντός τεσσάρων μηνών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. 

  

    (β) Σε περίπτωση απόρριψης των 

δικαιολογητικών ή της αιτήσεως για 

χορήγηση άδειας διάθεσης των 

μεριδίων, οι ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται 

στο εδάφιο (1) παύουν να διαθέτουν 

μερίδια στη ∆ημοκρατία και σε τέτοια 

περίπτωση οφείλουν να 

τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους 

προς τους μεριδιούχους,  το αργότερο 

εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της απορριπτικής 

απόφασης της Επιτροπής.». 
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