Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
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Ν. 29(Ι)/2019

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 29(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
27(Ι) του 1996
62(Ι) του 2001
121(Ι) του 2001
136(I) του 2002
43(Ι) του 2003
8(Ι) του 2005
92(Ι) του 2006
100(Ι) του 2008
55(Ι) του 2009
91(Ι) του 2009
100(Ι) του 2010
133(Ι) του 2011
148(Ι) του 2014.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου
(Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2019 και θα
διαβάζεται µαζί µε τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και
Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόµους του 1996 έως 2014 (που στο εξής θα αναφέροντα ι 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 2019.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

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

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

3. To εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του
εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

“«γενικό εκκαθαριστικό μέλος» σημαίνει το γενικό εκκαθαριστικό μέλος ως ορίζεται με
Κανονιστική Απόφαση του Συμβουλίου.”.

«(1) Πρωταρχικoί σκoπoί και αρμoδιότητες τoυ Χρηματιστηρίoυ που συναρτώνται με τη
σύσταση τoυ Κεvτρικoύ Απoθετηρίoυ και Κεvτρικoύ Μητρώoυ Αξιώv είvαι η παρoχή τωv
αvαγκαίωv υπηρεσιώv και η διασφάλιση σύγχρovωv τεχvικώv μέσωv με τη χρήση
ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv(α)

Προς καταχώριση σε κεντρικό αποθετήριο και κεντρικό μητρώο αξιών κινητών
αξιών, των εισηγμένων ή εφεξής εισαγόμενων στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη
οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής και κινητών αξιών
δημοσίων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και αξιών στον κομιστή .

(β)

πρoς καταχώριση σε κεντρικό αποθετήριο και κεντρικό μητρώο αξιών όλωv τωv
μεταβιβάσεωv, εvεχυριάσεωv ή άλλωv επιβαρύvσεωv άυλωv κιvητώv αξιώv,
καθώς και άλλωv πράξεωv, συvαφώς πρoς τις αξίες αυτές.

(γ)

προς τήρηση ενός κεντρικού μητρώου όλων των καταχωρημένων άυλων
κινητών αξιών, των εγγεγραμμένων κατόχων των αξιών αυτών, έστω και αν
κατέχονται δυνάμει εμπιστεύματος από επίτροπο ή θεματοφύλακα, ως επίσης
και των ενεχυριάσεων ή άλλων επιβαρύνσεων επί άϋλων κινητών αξιών.

(δ)

πρoς ασφαλή φύλαξη τωv εvσώματωv αξιώv, πoυ παραδίδovται πρoς
ακιvητoπoίηση, είτε από τo ίδιo τo Χρηματιστήριo, είτε από κεvτρικά απoθετήρια
της αλλoδαπής, αvαγvωρισμέvα πρoς τoύτo με απόφαση τoυ Συμβoυλίoυ.

(ε)

προς (i)
(ii)
(iii)
(iv)

(στ)

δυνάμει των συνομολογούμενων πρoς τoύτo όρoυς, πρoς (i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(ζ)

καθίδρυση ενός κεντρικού συστήματος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών,
παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών που καταρτίζονται σε
Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,
παροχή οποιασδήποτε συναφούς υπηρεσίας είσπραξης χρημάτων,
και
διενέργεια πληρωμών∙

διαvoμή μερισμάτωv και τoκoμεριδίωv,
απoπληρωμή αξιώv κατά τo χρόvo λήξεώς τoυς,
μεσoλάβηση στηv παρoχή δικαιωμάτωv πρoτιμήσεως ή δωρεάv
αξιώv,
είσπραξη χρημάτωv για λoγαριασμό τoυ εκδότη, σχετικά με τις
καταχωριζόμεvες στo Κεvτρικό Απoθετήριo και Κεvτρικό Μητρώo
Αξιώv κιvητές αξίες, και
διεκπεραίωση κάθε άλλης συvαφoύς δραστηριότητας τoυ εκδότη∙

πρoς άσκηση oπoιασδήπoτε άλλης δραστηριότητας, πoυ κατά τηv εκάστoτε
κρατoύσα διεθvή πρακτική πρoσιδιάζει σε κεvτρικό απoθετήριo και κεvτρικό
μητρώo αξιώv.».

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

4. To εδάφιο (3) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
φράσης «δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δύο τουλάχιστον
ημερήσιες εφημερίδες της Δημοκρατίας» (τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση
«αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου».

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται
παράγραφο (θ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(ι)

Τροποποίηση
του άρθρου 24Β
του βασικού
νόμου.

με την προσθήκη, αμέσως μετά την

η διαδικασία, οι όροι ή οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδότης ονομαστικών ή
ανώνυμων κινητών αξιών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αλλά έχουν
καταχωριστεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, μπορούν να
διαγράφονται από αυτό με απόφαση του Συμβουλίου ή του εκδότη αυτών.».

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

(α)

Με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού, της λέξης «και».

(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, του σημείου της
τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της λέξης «και».

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της ακόλουθης νέας
παραγράφου:
«(δ)

η διαδικασία, οι όροι και οι συνέπειες υπό τις οποίες ονομαστικές και
ανώνυμες κινητές αξίες, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
αλλά έχουν καταχωριστεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο
Αξιών, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του
άρθρου 6, μπορούν να τεθούν υπό τον έλεγχο θεματοφύλακα ή γενικού
εκκαθαριστικού μέλους.».

