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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 

 
 
Προοίμιο. Για σκοπούς - 
   
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 331, 
15.12.2010,  
σ. 120. 

(α) εναρμόνισης με το Άρθρο 5 παράγραφος 5, παράγραφος 6, 
υποπαράγραφος (α), παράγραφος 8, παράγραφος 9, παράγραφος 
10, παράγραφος 11 και παράγραφος 12 και το Άρθρο 13 της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/78/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 
2010 για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 
2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 
2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά 
τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής  (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών 
και Αγορών)». 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 345, 
31.12.2003,  
σ. 64∙ 
L 331, 
15.12.2010, 
σ. 120. 

(β) ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 22, παράγραφος 2, της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2003/71/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την 
εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/34/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και την Οδηγία 2010/78/ΕE 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 
Νοεμβρίου 2010. και 

   
 (γ) αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βασικού νόμου, 
   
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
114(Ι) του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Προσφοράς και 
Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού 
Δελτίου Νόμο του 2005 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμοι του 2005 
και 2012. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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 (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού, σε εδάφιο (1)∙ 
   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
   
 
 

 ««Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών)» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που ιδρύθηκε με 
βάση τον Κανονισμό 1095/2010· 

   
  «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» ή «ΕΣΣΚ» σημαίνει 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που ιδρύθηκε με 
βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010· 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 331, 
15.12.2010,  
σ. 1. 

 «Κανονισμός 1092/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 
2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του 
χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου». 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 331, 
15.12.2010,  
σ. 84∙ 
L 174, 
1.7.2011,  
σ. 1. 

 «Κανονισμός 1095/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 
2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση 
της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 
2009/77/ΕΚ», όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από την 
Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011· 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 345, 
31.12.2003, 
σ. 64∙ 
L 331, 
15.12.2010,  
σ. 12. 

 «Οδηγία 2003/71/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό 
δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010.». και  

    
 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 
   
  «(2)  Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες 

κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οποιαδήποτε αναφορά σε 
Κανονισμό, Οδηγία, Απόφαση ή άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, 
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τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 14  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 «(1Α)  Εάν, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), προκύψει σημαντικό νέο 

στοιχείο ή ουσιώδης σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια μετά την έγκριση του 
ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς απαιτεί τη δημοσίευση συμπληρωματικού ενημερωτικού 
δελτίου, εφόσον το εν λόγω δελτίο τύχει της προηγούμενης έγκρισής της, 
και το πρόσωπο στο οποίο κοινοποιείται η εν λόγω απαίτηση έχει την 
υποχρέωση να συμμορφωθεί με αυτήν.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 26  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   
 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
   
  «(8)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να 

μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου 
σε αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, υπό την 
επιφύλαξη προηγούμενης κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ και με τη 
συναίνεση της εν λόγω αρμόδια εποπτικής αρχής. 

   
   (β) Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

δυνάμει του παρόντος εδαφίου κοινοποιείται στον εκδότη, στον 
προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών 
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η 
εν λόγω απόφαση, και σε τέτοια περίπτωση, η προθεσμία που 
προβλέπεται στο εδάφιο (3) αρχίζει από την προαναφερόμενη 
ημερομηνία. 

   
   (γ) Το Άρθρο 28 παράγραφος 4, του Κανονισμού 1095/2010 

δεν εφαρμόζεται στο παρόν εδάφιο για σκοπούς μεταβίβασης της 
αρμοδιότητας έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.»∙ και 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου:  
   
  «(8Α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την 

απόφασή της για έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και κάθε 



4 

 

 

 

τυχόντος συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, ταυτόχρονα 
με την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης στον εκδότη, στον 
προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατά τα προβλεπόμενα 
στο εδάφιο (3), παρέχοντας ταυτόχρονα στην ΕΑΚΑΑ αντίγραφο 
του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου και κάθε τυχόντος 
συμπληρωματικού  ενημερωτικού δελτίου.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
   
  «(1)  Το ενημερωτικό δελτίο, μετά την έγκρισή του από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται από αυτήν, στην 
οριστική εγκεκριμένη του μορφή, σε ειδικό μητρώο που τηρεί και 
στο οποίο η ΕΑΚΑΑ έχει πρόσβαση μέσω της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, και στη συνέχεια δημοσιεύεται από τον εκδότη, 
τον προσφέροντα ή τον αιτητή της εισαγωγής προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το συντομότερο δυνατό 
και σε κάθε περίπτωση σε εύλογο χρόνο - 

   
  (α) πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο κατά την έναρξη, της 

προσφοράς των κινητών αξιών, ή 
    
  (β) πριν από την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο 

Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που 
λειτουργεί στη Δημοκρατία ή, το αργότερο κατά την 
εισαγωγή τους σε αυτήν, 

    
   κατά περίπτωση.». και 
   
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης 

«Τηρουμένης» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Ανεξαρτήτως». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

  
 «(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ το 

πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ταυτόχρονα με την 
κοινοποίησή του στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «έχει 
λάβει» (ένατη γραμμή) με τη φράση «και η ΕΑΚΑΑ έχουν λάβει»· 
και 

   
 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου:  
    
  «(4)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην επίσημη 

ιστοσελίδα της τον κατάλογο των πιστοποιητικών έγκρισης των 
ενημερωτικών δελτίων και κάθε τυχόν συμπληρωματικών 
ενημερωτικών δελτίων για τα οποία έχει λάβει την κοινοποίηση που 
προβλέπεται στο Άρθρο 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας, όπου εφαρμόζεται, υπερσύνδεσμο 
(hyperlink) για τα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 
της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, 
του εκδότη ή της οργανωμένης αγοράς. 

   
   (β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τακτικά τον  

κατάλογο που δημοσιεύει σύμφωνα με την παράγραφο (α) και τον 
διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της για περίοδο τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μηνών.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 33  
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 

«στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής» 
(δέκατη και ενδέκατη γραμμή), της φράσης «και την ΕΑΚΑΑ»∙ και 

   
 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (δέκατη γραμμή) με τη φράση «την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ». 

    
Προσθήκη  
νέου άρθρου 
στο βασικό 
νόμο. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 33 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Οδηγίες 

Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

33Α.  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγίες 
της να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος Μέρους.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1)∙ 
   

 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου» 
(δεύτερη γραμμή) με τις αναφορές και τη φράση ως ακολούθως: 

    
  «73(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2012. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
Νόμου»· και 

   
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (2): 
    
  «(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που αφορούν την εξουσία της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διενεργεί ελέγχους, σε 
περίπτωση διενέργειας από κοινού ελέγχου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς με μία ή περισσότερες αρμόδιες εποπτικές 
αρχές άλλων κρατών μελών, δύναται να συμμετέχει και η 
ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Κανονισμού 1095/2010.». 

    
Αντικατάσταση 
του άρθρου 38 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

  
 «Συνεργασία 

αρμόδιων 
εποπτικών 
αρχών. 

38.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με και 
συνδράμει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων 
κρατών μελών, ασκώντας τις εξουσίες της όπως αυτές 
καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον περί της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο, εφόσον αυτό 
είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 
και ειδικότερα- 

    
   (α) ανταλλάζει πληροφορίες και συνεργάζεται με 

την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους 
μέλους, εφόσον ο εκδότης έχει περισσότερες 
από μία αρμόδιες εποπτικές αρχές καταγωγής 
λόγω των διάφορων κατηγοριών κινητών 
αξιών του,  

    
   (β) ανταλλάζει πληροφορίες και συνεργάζεται με 

την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους 
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μέλους, στις περιπτώσεις όπου έχει 
μεταβιβάσει στην εν λόγω αρμόδια εποπτική 
αρχή την αρμοδιότητα έγκρισης του 
ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το εδάφιο 
(8) του άρθρου 26, 

    
   (γ) ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των 

άλλων κρατών μελών για κάθε ρύθμιση 
ανάθεσης καθηκόντων της, καθώς και τους 
ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω 
ανάθεση, 

    
   (δ) συνεργάζεται με την αρμόδια εποπτική αρχή 

άλλου κράτους μέλους όταν απαιτείται η 
αναστολή ή απαγόρευση της εισαγωγής προς 
διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε διάφορα 
κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
διαφόρων τόπων διαπραγμάτευσης καθώς και 
η προστασία των επενδυτών: 

    
     Νοείται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

εφόσον της ζητηθεί από την αρμόδια εποπτική 
αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, 
συνδράμει από την αρχή στο διεξοδικό έλεγχο 
της υπόθεσης, ιδίως όσον αφορά νέα ή σπάνια 
είδη κινητών αξιών και 

    
   (ε) ζητεί πληροφορίες από την αρμόδια εποπτική 

αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ή δίνει 
πληροφορίες σε αρμόδια εποπτική του 
κράτους μέλους καταγωγής όταν η Δημοκρατία 
είναι κράτος μέλος υποδοχής, αναφορικά με 
οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία αφορούν ειδικά 
τη σχετική αγορά. 

    
       (2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να 

ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες με τις αρμόδιες 
εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών τηρουμένων των 
διατάξεων των άρθρων 29 και 30 του περί της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου. 

   
       (3) Σε περίπτωση που αίτημα της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς για συνεργασία προς αρμόδια εποπτική 
αρχή άλλου κράτους μέλους, ειδικά όταν αφορά την 
ανταλλαγή πληροφοριών, απορρίπτεται ή δεν προωθείται 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς δύναται να παραπέμψει την περίπτωση 
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στην ΕΑΚΑΑ. 
   
       (4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγίες της 

να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου.». 

  
Προσθήκη νέου 
άρθρου στο 
βασικό νόμο. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 38 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Συνεργασία 

Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 
με ΕΑΚΑΑ και 
ΕΣΣΚ. 

38Α.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται 
με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1095/2010. 

   
   (2) H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει το 

συντομότερο δυνατό στην ΕΑΚΑΑ όλες τις 
πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το 
Άρθρο 35 του Κανονισμού 1095/2010. 

   
   (3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την 

ΕΑΚΑΑ για κάθε ρύθμιση που αφορά την ανάθεση 
καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και 
τους ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω 
ανάθεση. 

   
   (4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 

και του άρθρου 30 του περί της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανταλλάζει εμπιστευτικές 
πληροφορίες ή να διαβιβάζει πληροφορίες στην 
ΕΑΚΑΑ και στο ΕΣΣΚ, υπό την επιφύλαξη των 
περιορισμών που σχετίζονται με τις εταιρικές 
πληροφορίες και επιπτώσεις επί τρίτων χωρών κατά τα 
προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1095/2010 και στον 
Κανονισμό 1092/2010, αντίστοιχα, εφόσον τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν τις πληροφορίες υπόκεινται 
σε αντίστοιχη υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης 
επαγγελματικού απορρήτου αναφορικά με τις 
πληροφορίες που λαμβάνονται.». 

    
 
Αρ. Φακ.:  23.01.053.171-2012 
ΣΧΚ/ΜΑΧ/ 

 


