
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος 
του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 105(I) του 2001 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ (ΑΡ. 8) ΤΟΥ 2001 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου' Αξιών 
Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 8) 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. 9) του 2001. 

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(I) του 1998 

137(I) του 1999 
19(I) του 2000 
20(I) του 2000 
39(I) του 2000 
42(I) του 2000 
49(I) του 2000 
50(I) του 2000 

136(I) του 2000 
137(I) του 2000 
141(I) του 2000 
142(I) του 2000 
175(I) του 2000 

9(I) του 2001 
37(I) του 2001 
43(I) του 2001 
66(I) του 2001 
79(I) του 2001 
80(I) του 2001 
81(I) του 2001 
82(I) του 2001 

 

Τροποποίηση 
του περί Αξιών 
και Χρηματιστη-
ρίου Αξιών 
Κύπρου 
(Τροποποιητικού
) (Αρ 7) Νόμου 
του 2001  
82(Ι) του 2001 

2.  Ο  περί  Αξιών και  Χρηματιστηρίου  Αξιών  Κύπρου  (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 
Νόμος του 2001 τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 2 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 3: 

«3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί 
Εταιρειών Νόμου και οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει 
αυτού, σε περίπτωση που ο εντολέας δεν προκαταβάλει το οφειλόμενο 
χρηματικό αντίτιμο οφείλει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως με γενική 
αμετάκλητη εξουσιοδότηση το Μέλος που εκτελεί την εντολή— 

 (α) Να ζητήσει από την εκδότρια εταιρεία να δεσμεύσει προς 
όφελος του Μέλους που εκτελεί την εντολή, τις αξίες που 
αγοράζονται χωρίς να προκαταβάλλεται το χρηματικό αντίτιμο, έως 
ότου το Μέλος πληροφορήσει γραπτώς την εκδότρια εταιρεία για 
την πλήρη αποπληρωμή του οφειλόμενου χρηματικού αντιτίμου, και 

 (β) σε περίπτωση που το Μέλος που εκτελεί την εντολή δεν έχει 
εισπράξει το οφειλόμενο χρηματικό αντίτιμο, αμέσως μετά την 
παρέλευση της έκτης εργάσιμης ημέρας από την 



   ημέρα κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής για την 
αγορά των αξιών, να πωλήσει τις δεσμευμένες αξίες του 
εντολέα και να κρατήσει το αντίτιμο προς εξόφληση της 
αρχικής οφειλής του εντολέα, το δε Μέλος οφείλει να 
συμμορφωθεί με την εξουσιοδότηση αυτή. 

 

  (2) Για τους σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1)—  

  (α) Οι τίτλοι που εκδίδονται για τις δεσμευμένες αξίες παραδίδονται 
από την εκδότρια εταιρεία στο Μέλος που εκτελεί την εντολή, 

 

  (β) η εκδότρια εταιρεία δε δύναται να μεταβιβάζει καθ' οιονδήποτε 
τρόπο τις δεσμευμένες αξίες του εντολέα, χωρίς γραπτή εντολή του 
Μέλους, και 

 

  (γ) το Μέλος που εκτέλεσε την εντολή οφείλει να αποδεσμεύει τις 
χωρίς προκαταβολή του χρηματικού αντιτίμου αγορασθείσες αξίες 
του εντολέα, μόλις ο τελευταίος εξοφλήσει το οφειλόμενο από 
αυτές αντίτιμο. 

 

 (3) Σε περίπτωση που το προϊόν της πώλησης των δεσμευμένων 
αξιών από το Μέλος είναι μεγαλύτερο του οφειλόμενου από τον 
εντολέα ποσού, το Μέλος που εκτέλεσε την εντολή οφείλει να επι-
στρέψει το υπόλοιπο αυτό στον εντολέα εντός τριών ημερών από την 
πώληση των αξιών ενώ σε περίπτωση που το προϊόν της πώλησης των 
δεσμευμένων αξιών από το Μέλος, υπολείπεται του οφειλόμενου από 
τον εντολέα ποσού, το εν λόγω Μέλος δύναται να το εισπράξει ως 
αστικό χρέος. 

 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (I): 
20:4.2001. 

(4) Σε περίπτωση που οι αγοραζόμενες χωρίς την προκαταβολή του 
χρηματικού αντιτίμου αξίες έχουν εισαχθεί στο  Κεντρικό Μητρώο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Άυλων 
Κινητών Αξιών) Κανονισμών του 2001, ο εντολέας οφείλει να ορίσει 
ως εμπιστευματοδόχο του για τις αξίες αυτές, το Μέλος που εκτελεί την 
εντολή, τουλάχιστο μία ημέρα πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. 

 

 (5)  Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει στα Μέλη διοικητικό 
πρόστιμο ύψους 5 επί τοις εκατόν (5%) του οφειλόμενου ποσού για 
κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.». 

 

3.  Το άρθρο 3 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τρο-
ποποιητικού) (Αρ. 7) Νόμου του 2001: καταργείται. 

Κατάργηση του 
άρθρου 3 του 
περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητι-
κού) (Αρ. 7) 
Νόμου του 
2001. 
 

 


