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Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο
Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 92(I) του 2006
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

27(I) του 1996
62(I) του 2001
121(I) του 2001
43 (Ι) του 2003
8 (I) του 2005.

Τροποποίηση του άρθρου
2 του βασικού νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό
Μητρώο Αξιών) Νόμους του 1996 έως 2005 (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 (Κεντρικό
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμοι του 1996 έως 2006.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού του:

«"Κανονιστική Απόφαση" σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου
απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας και έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σ' αυτήν».

βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας
και την προσθήκη στο τέλος αυτού μετά τη λέξη «Κανονισμούς» των λέξεων
και της τελείας «ή Κανονιστικές Αποφάσεις.»

Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροποποίηση του
άρθρου 3 του

άρθρου 5 του βασικού
νόμου.

(α) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού (πέμπτη και έκτη γραμμή) της
φράσης «κατά τα οριζόμενα σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του
παρόντος Νόμου.».
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(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού (τέταρτη γραμμή) της
φράσης «που εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής»· και

(γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού (τρίτη γραμμή) της φράσης
«που εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής».

Τροποποίηση του άρθρου

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

6 του βασικού νόμου.

(α) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «στους δυνάμει αυτούς
εκδιδόμενους Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «σε Κανονιστική Απόφαση»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Αξίες δύνανται να καταχωρίζονται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο στο
όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου:

Νοείται ότι, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η καταχώριση αξιών, με βάση κριτήρια που
καθορίζονται σε Κανονιστική Απόφαση του Συμβουλίου, στο όνομα:

(α) ένωσης προσώπων, εμπιστεύματος (trust), αμοιβαίου κεφαλαίου ή παρεμφερών θεσμών,
οι οποίοι, αν και δεν έχουν νομική προσωπικότητα, λειτουργούν ή χρησιμοποιούνται νόμιμα
και είναι αναγνωρισμένοι στην κεφαλαιαγορά-

(β) εμπιστευματοδόχου, παραλήπτη, διαχειριστή ή αντιπροσώπου, με ένδειξη της
οποιασδήποτε τέτοιας ιδιότητας.»·

(γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου αμέσως μετά το εδάφιο (3):
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«(4) (α)

Εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Νόμο, το.
Χρηματιστήριο ευθύνεται μόνο για την ορθή καταχώριση στο
Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο των στοιχείων ή
πράξεων που υποβάλλονται σ' αυτό με βάση τον παρόντα Νόμο
και τους βάσει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, Κανονιστικές
Αποφάσεις ή αποφάσεις του Συμβουλίου.

(β)

Χωρίς επηρεασμό των προνοιών της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1), το Χρηματιστήριο δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε
πράξεις

ή

παραλείψεις

εμπιστευματοδόχων,

Μελών,

θεματοφυλάκων,

διαχειριστών,

παραληπτών,

αντιπροσώπων, επενδυτών ή άλλων προσώπων που. δύνανται να
παρέχουν στοιχεία για καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο
και Κεντρικό Μητρώο ή να διενεργούν πράξεις σε σχέση με
αξίες που καταχωρίζονται σ' αυτό.».

Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 7 του
βασικού νόμου.

(α)

με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού (δεύτερη και τρίτη
γραμμή) της φράσης «που εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής»·

(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού (τρίτη γραμμή) της φράσης
«Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου» με τη φράση
«Κανονιστική Απόφαση».

Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1)

άρθρου 10 του

αυτού (όγδοη γραμμή) της φράσης «Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος

βασικού νόμου.

Νόμου» με τη φράση «Κανονιστική Απόφαση».
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Τροποποίηση του

8. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1)

άρθρου 11 του

με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

βασικού νόμου.

«11. (1). Κάθε εκδότης, του οποίου οι κινητές αξίες καταχωρίζονται στο Κεντρικό
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, έχει υποχρέωση να παρέχει κάθε αναγκαία
συνδρομή ως ήθελε ζητηθεί από το Χρηματιστήριο, με σκοπό την ορθή και ακριβή
καταχώριση των αξιών.».

Τροποποίηση του

9. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 12
του βασικού νόμου.

(α)

-

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Το Συμβούλιο έχει υποχρέωση να φροντίζει ώστε οι κάτοχοι αξιών να
μπορούν να ενημερώνονται για τις αξίες που είναι καταχωρισμένες σε
μερίδες ή λογαριασμούς τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό
Μητρώο Αξιών, καθώς και για τις μεταβολές στις αξίες τους και τα υπόλοιπα
των μερίδων ή λογαριασμών τους, από το διαδίκτυο ή και με τη χορήγηση
βεβαιώσεων ή καταστάσεων από το Χρηματιστήριο, έναντι καταβολής στο
Χρηματιστήριο σχετικού δικαιώματος εύλογου ποσού. Η διαδικασία
ενημέρωσης των κατόχων αξιών και η καταβολή δικαιώματος καθορίζεται με
Κανονιστική Απόφαση.», και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Οι κάτοχοι αξιών έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος. το Χρηματιστήριο σε περίπτωση διαφωνίας τους με
τις καταχωρίσεις, μεταβολές ή τα υπόλοιπα των μερίδων ή λογαριασμών τους
ή εντοπισμού λαθών.».
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10. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 13 του
βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «Κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Κανονιστική
Απόφαση»

(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης «Κανονισμούς» (δεύτερη
γραμμή) με τη φράση «Κανονιστική Απόφαση».

Τροποποίηση του

11. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 14 του
βασικού νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «με την εκκαθάριση
χρηματιστηριακής συναλλαγής» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)

(β)

με τη διαγραφή της τελείας από το τέλος του εδαφίου (1) αυτού και την προσθήκη της
φράσης «σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με Κανονιστική Απόφαση.»

(γ)

με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αναρίθμηση του εδαφίου (3) σε εδάφιο
(2), και

(δ)

Διαγραφή του

με τη διαγραφή των εδαφίων (4) και (5) αυτού.

12. Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου διαγράφεται.

άρθρου 14Α.

Τροποποίηση του

13. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 15 του
βασικού νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή της τελείας από το τέλος του εδαφίου (1) αυτού και
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την προσθήκη της φράσης «σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με
Κανονιστική Απόφαση.» και

(β) με την αντικατάσταση της τελείας από το τέλος του εδαφίου (2) σε διπλή τελεία και
την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

Κεφ. 149.
22(Ι) του 1995.

«Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 138 του περί Συμβάσεων Νόμου δεν τυγχάνουν
εφαρμογής προκειμένου περί ενεχυρίασης αξιών που είναι καταχωρισμένες στο Κεντρικό
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο ».

Διαγραφή του άρθρου

14. Το άρθρο 15Α του βασικού νόμου διαγράφεται.

15Α του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση του

15. Το άρθρο 17Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου

άρθρου 17Α του

(1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

βασικού νόμου.
8(Ι) του 2003.

«(1) Επιφυλασσομένων των προνοιών του περί του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα
Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, ο Γενικός
Διευθυντής του Χρηματιστηρίου έχει εξουσία, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με
κανονισμούς, να προβαίνει σε διόρθωση λαθών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό
Μητρώο Αξιών ή σε οποιοδήποτε βιβλίο, ηλεκτρονική καταχώριση, πιστοποιητικό ή μερίδα
ή λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών.».

Αντικατάσταση του
άρθρου 24 του
βασικού νόμου.

16. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

92(I)/2006

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4085, 28/4/2006

«Κανονιστική

92(I)/2006

24. Με Κανονιστική Απόφαση καθορίζονται τα ακόλουθα:

Απόφαση

(α)

Οι προϋποθέσεις, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία
των καταχωρίσεων στο Κεντρικό Αποθετήριο και
Κεντρικό Μητρώο Αξιών

(β)

ο τύπος και το περιεχόμενο των πάσης φύσεως
ανακοινώσεων, που απευθύνονται κατά τον παρόντα Νόμο
προς τους εκδότες και αντίστροφα

(γ)

οι κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, εκκαθάριση και
τελείωση

χρηματιστηριακών

συναλλαγών,

πάντοτε

επιφυλασσομένων των προνοιών του περί Αμετακλήτου
του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα
Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου

(δ)

οι κανόνες που διέπουν το άνοιγμα, λειτουργία και
κλείσιμο

μερίδων

ή

λογαριασμών

στο

Κεντρικό

Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, αναφορικά με την
καταχώριση αξιών και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης
σε σχέση με αυτές·

(ε)

ο τύπος και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε κατά το άρθρο
17 χορηγούμενων βεβαιώσεων, αναφορικά με αξίες
καταχωρισμένες . στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό
Μητρώο

(στ)

οι κανόνες που διέπουν την απόθεση ή αποδέσμευση
αποθετημένης άϋλης αξίας ή
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οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με την εκκαθάριση και τελείωση
συναλλαγών που γίνονται αναφορικά με άυλες αξίες που έχουν
αποτεθεί σε κεντρικό αποθετήριο ή κεντρικό μητρώο της
αλλοδαπής, πάντοτε επιφυλασσομένων των προνοιών του περί
Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και
στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιόγραφων Νόμου
(ζ) οι προϋποθέσεις και τα όρια κατάρτισης χρηματιστηριακών
συναλλαγών από τα Μέλη·
(η) η δημιουργία και λειτουργία Ταμείου και ο καθορισμός
εισφορών σ' αυτό από τα Μέλη ή τους θεματοφύλακες ή και η
παροχή εγγυήσεων ή διασφαλίσεων από τα Μέλη ή και τους
θεματοφύλακες, για την εξασφάλιση της εκκαθάρισης και
τελείωσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών και
(θ) κάθε τεχνικής φύσεως θέμα.».

Προσθήκη νέου

17. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 24 αυτού, του

άρθρου 24 Α.

ακόλουθου νέου άρθρου:
«24Α. Νόμισμα

Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Κεντρικής Τράπεζας της

διεκπεραίωσης

Κύπρου

συναλλαγών.

Κανονιστική Απόφαση, να καθορίζει το νόμισμα διεκπεραίωσης και

Συναλλαγών

Νόμου,

το

Συμβούλιο

δύναται

με

διακανονισμού των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που δυνατό να
138(Ι)/2002
166(Ι)/2003.

είναι η λίρα Κύπρου ή και το ευρώ. Σε τέτοια περίπτωση, το
Συμβούλιο προβαίνει στον καθορισμό του χρόνου και της
μεθοδολογίας για την οποιαδήποτε συνεπαγόμενη μετατροπή των
τιμών των αξιών από ένα νόμισμα
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στο άλλο, με χρήση των ισοτιμιών των δύο νομισμάτων, όπως αυτές καθορίζονται από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.».

Τροποποίηση του άρθρου

18. Το άρθρο 24Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

24Β του βασικού νόμου.

(α) με τη διαγραφή της φράσης «Παρά τις περί του αντιθέτου διατάξεις του παρόντος Νόμου
ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, με απόφαση του Συμβουλίου που εκδίδεται
με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας (πρώτη έως τέταρτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη φράση «Με
Κανονιστική Απόφαση»
(β) με την αντικατάσταση της άνω τελείας στην παράγραφο (α) αυτού με κόμμα και την
προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας φράσης:
«χωρίς επηρεασμό των δυνατοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των Ε.Π.Ε.Υ. να
παρέχουν υπηρεσίες θεματοφύλακα με βάση την άδεια λειτουργίας τους » και
(γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη
νέα παράγραφο:
«(γ) οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά το άνοιγμα και κλείσιμο μερίδων και
λογαριασμών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, το σύστημα χρηματικού
διακανονισμού ή την καταχώριση ή τη διενέργεια άλλων πράξεων σε σχέση με
καταχωρισμένες αξίες με την μεσολάβηση θεματοφύλακα ».

Τροποποίηση του

19. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (4) και (5)

άρθρου 26

και την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου:
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«(4) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν πειθαρχικά
αδικήματα που διαπράττονται από Μέλη ή θεματοφύλακες αναφορικά με πράξεις ή
παραλείψεις τους, συναφώς με την ενέργεια καταχωρίσεων στο Κεντρικό Αποθετήριο και
Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή την κατάρτιση εκκαθάριση και τελείωση χρηματιστηριακών
συναλλαγών.».

Μεταβατικές
διατάξεις.

20.-(1) Η εφαρμογή οποιουδήποτε κανονισμού που εκδόθηκε κατ'
εξουσιοδότηση του βασικού νόμου που ρυθμίζει θέμα για το οποίο
εκδόθηκε Κανονιστική Απόφαση με βάση το βασικό νόμο, όπως τροποποιείται με τον παρόντα
Νόμο, αναστέλλεται, μέχρι την κατάργησή του με κανονισμούς που θα εγκριθούν από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Κανονιστικές Αποφάσεις εκδιδόμενες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου
δύνανται να ρυθμίζουν κάθε θέμα, το οποίο εγείρεται λόγω της τροποποίησης των διατάξεων
του βασικού νόμου ή κανονισμών, οι οποίοι καταργούνται ή, στην περίπτωση κανονισμών,
αναστέλλονται, δυνάμει του εδαφίου (1).

(3) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (2), Κανονιστικές Αποφάσεις
εκδιδόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετιζόμενο με:

(α) Πληρεξούσια έγγραφα ή εξουσιοδοτήσεις χορηγηθείσες από κατόχους καταχωρισμένων
αξιών προς Μέλη ή άλλα πρόσωπα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν,
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(β) διορισμούς εμπιστευματοδόχων δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αϋλων Κινητών Αξιών
Κανονισμών,

11.3.2005.

(γ) αξίες που είναι ενεχυριασμένες ή βεβαρημένες,

(δ) υφιστάμενους λογαριασμούς αποθετηρίου και διαπραγμάτευσης,

κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή κατά το χρόνο κατάργησης των
κανονισμών δυνάμει του εδαφίου (1), προκειμένου να διασφαλισθούν υφιστάμενα
δικαιώματα ή υποχρεώσεις και η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Κεντρικού
αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

21.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό
Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές
ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος επί μέρους διατάξεων του παρόντος Νόμου.

