
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2001
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 120(Ι) του 2001 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2001 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 

14(Ι) του 1993  
32(Ι) του 1993  
91(Ι) του 1994  
45(Ι) του 1995  
74(Ι) του 1995  
50(Ι) του 1996  
16(Ι) του 1997  
62(Ι) του 1997  
71(Ι) του 1997  
83(Ι) του 1997  
29(Ι) του 1998  

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

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

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

105(Ι) του 2001  
119(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 10) 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.11) του 
2001. 

 

Τροποποίηση  
της ειδικής  

διάταξης του  
Νόμου 

82(Ι) του 2001. 

2. Η ειδική διάταξη του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 8) Νόμου του 2001 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτής του κειμένου που αρχίζει από τη λέξη 
«διοικητικό» (ένατη γραμμή) μέχρι το τέλος αυτού, με το ακόλουθο νέο κείμενο: 

 «τις ακόλουθες ποινές: 
 (i) διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι χιλίων λιρών για κάθε εκατοστιαία μονάδα 

υπέρβασης του ποσοστού αυτού και εφεξής για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης 
μέχρις ότου διαπιστώσει ότι έχει επιτευχθεί συμμόρφωση προς το όριο που προβλέπεται 
από τον παρόντα Νόμο· 

 (ii) πρόσθετη ποινή του αποκλεισμού των οργάνων διοικήσεως του πιο πάνω 
επενδυτικού οργανισμού από τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο του 
συγκεκριμένου 
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επενδυτικού οργανισμού ή οποιουδήποτε άλλου επενδυτικού οργανισμού, ο οποίος έχει 
τίτλους του εισηγμένους στο Χρηματιστήριο και της απαγόρευσης στο διαχειριστή 
επενδύσεων αυτού να ασκεί τα καθήκοντά του.». 

(β) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτής με την ακόλουθη νέα 
επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι η πρόσθετη ποινή του αποκλεισμού των οργάνων διοικήσεως από τη 
συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο του συγκεκριμένου ή άλλου εισηγμένου 
επενδυτικού οργανισμού και της απαγόρευσης στο διαχειριστή επενδύσεων να ασκεί τα 
καθήκοντά του, επιβάλλεται για τόση χρονική περίοδο όση ήθελε αποφασισθεί προς τούτο από 
την Επιτροπή.». 

(γ) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (5) αυτής του κειμένου που αρχίζει από τις λέξεις «την 
ποινή» (όγδοη γραμμή) και των δύο επιφυλάξεων αυτού με το ακόλουθο κείμενο: 

«τις ακόλουθες ποινές: 

(i) διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι χιλίων λιρών για κάθε 
εκατοστιαία μονάδα υπέρβασης του προβλεπόμενου στον 
παρόντα Νόμο ποσοστού κατά την ημέρα του διενεργούμενου 
ελέγχου και εφεξής για κάθε ημέρα της συνεχιζόμενης 
παράβασης, μέχρις ότου διαπιστώσει ότι έχει επιτευχθεί 
συμμόρφωση με το προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο, όριο· 

(ii) αναστολή της εμπορίας ή/και της διαγραφής των τίτλων τους από 
το Χρηματιστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος 
Νόμου αν δε συμμορφώνονται προς τις λοιπές τους υποχρεώσεις 
που αναφέρονται στο εδάφιο 3(γ)(i) και (ii) της υπό τροποποίηση 
ειδικής διάταξης. 

82(I) του 2001. 

(iii) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης των εταιρειών αυτών 
προς οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή τους που προβλέπεται στο 
εδάφιο (3) της υπό τροποποίηση ειδικής διάταξης και τους εν 
γένει Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, πρόσθετο διοικητικό 
πρόστιμο ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ή μέχρι χιλίων 
λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.». 

(δ) Με την αντικατάσταση της υφιστάμενης επιφύλαξης του εδαφίου (6) αυτής με την 
ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι σε περίπτωση διαπιστωθείσας παράβασης σύμφωνα με τα πιο πάνω, η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται επιπλέον να επιβάλλει στα όργανα διοικήσεως των πιο 
πάνω εταιρειών την ποινή του αποκλεισμού της συμμετοχής τους στο διοικητικό συμβούλιο 
της συγκεκριμένης εταιρείας ή άλλου επενδυτικού οργανισμού, ο οποίος έχει τίτλους του 
εισηγμένους στο Χρηματιστήριο για τόση χρονική περίοδο όση ήθελε αποφασισθεί προς τούτο 
από την Επιτροπή.». 
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