
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ  

 
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

116(Ι) του 2005. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Πράξεων Προσώπων 

που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων 

Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης Αγοράς) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί των Πράξεων 

Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων 

Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης Αγοράς) 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 των Πράξεων 

Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων 

Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης Αγοράς) Νόμοι του 2005 και 

2007.  
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών αυτών: 

  
 ««οργανισμός» σημαίνει οργανισμό στη Δημοκρατία ή το εξωτερικό, ο 

οποίος ασκεί αρμοδιότητες παρόμοιες ή συναφείς με αυτές της 

Επιτροπής ή οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό στον οποίο είθισται να 

μετέχουν εποπτικές αρχές με αρμοδιότητες παρόμοιες μ’ αυτές της 

Επιτροπής· 
  
 «συναλλαγή» περιλαμβάνει πώληση ή αγορά ή συμφωνία πώλησης ή 

αγοράς χρηματοοικονομικών μέσων ενός εκδότη και την παραχώρηση, 

αποδοχή, απόκτηση, διάθεση, άσκηση δικαιωμάτων επιλογής ή άλλο 

δικαίωμα ή υποχρέωση, παρούσα ή μελλοντική υπό όρους ή χωρίς όρους 

για απόκτηση ή διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων ή οποιουδήποτε 

συμφέροντος σε χρηματοοικονομικά μέσα ενός εκδότη∙». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου. 

3  Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

  
  «(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε κάθε 

χρηματοοικονομικό μέσο εισηγμένο προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά τουλάχιστο στη Δημοκρατία ή για το οποίο έχει 

ζητηθεί η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Δημοκρατία, 

ανεξάρτητα από το εάν η ίδια η συναλλαγή πραγματοποιείται ή όχι 

σε αυτή την αγορά.». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 18  

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (8): 

 

  
  «(8)(α) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, 

τηρουμένων των αναλογιών, και στις περιπτώσεις μετόχου που 

κατέχει άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό 

(5%) του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του 

εκδότη.  
  
 

Παράρτημα. 
      (β) Για τον καθορισμό της έμμεσης κατοχής που αναφέρεται 

στην παράγραφο (α) ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Παραρτήματος, τηρουμένων των αναλογιών. 
  

       (γ) Η Επιτροπή με Οδηγία της καθορίζει το σχετικό έντυπο                               

ανακοίνωσης.». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 48  

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α)  Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου 

(1) αυτού της λέξης “ή”.  και 

(β)  με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού με τη διαγραφή, 

αμέσως μετά την λέξη κυρώσεων (έβδομη γραμμή), του 

κόμματος και της φράσης «να συνεργάζεται με αρμόδιες 

εποπτικές αρχές στο εξωτερικό» και με την προσθήκη, αμέσως 

μετά τη λέξη «Νόμου» (δέκατη γραμμή), των λέξεων 

«τηρουμένων των αναλογιών» . 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 49 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο- 

 

«Γενική συνεργασία της Επιτροπής με αρμόδιες εποπτικές αρχές της 

αλλοδαπής και οργανισμούς.». 
  
Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη του 

νέου άρθρου 49Α. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 49 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 49Α: 

  

 «Συνεργασία της 

Επιτροπής με 

αρμόδιες 

εποπτικές αρχές 

της αλλοδαπής  

και οργανισμούς 

για συγκεκριμένες 

υποθέσεις. 

49Α.-(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η 

Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιες 

εποπτικές αρχές της αλλοδαπής και άλλους 

οργανισμούς και να ανταλλάσσει με αυτούς τις 

αναγκαίες, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

πληροφορίες ή να προβαίνει στην εκ μέρους τους, και 

για λογαριασμό τους, συλλογή πληροφοριών ή 

διεξαγωγή ερευνών. 

   

       (2) Οι ανταλλασσόμενες κατά τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου πληροφορίες ή και στοιχεία είναι 

εμπιστευτικής φύσεως και καλύπτονται από τις 

εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, οι 
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οποίες καθορίζονται στον περί της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) 

Νόμο. 

   

       (3) Η Επιτροπή δύναται να κοινοποιεί σε αρμόδιες 

εποπτικές αρχές της αλλοδαπής και σε οργανισμούς τις 

αναγκαίες, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

πληροφορίες ή τα στοιχεία που προέκυψαν από τη 

συλλογή πληροφοριών ή τη διεξαγωγή ερευνών που 

διενεργήθηκε εκ μέρους τους, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του εδαφίου (2) για τις εγγυήσεις τήρησης 

του επαγγελματικού απορρήτου.  

   

       (4) Η Επιτροπή έχει εξουσία να συλλέγει 

πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και γενικά να παρέχει 

οποιαδήποτε βοήθεια και να ασκεί τις εξουσίες που της 

παρέχει ο παρών Νόμος και ο περί της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) 

Νόμος, μετά από αίτημα αρμόδιας εποπτικής αρχής της 

αλλοδαπής ή άλλου οργανισμού. 

   

       (5) Η Επιτροπή δύναται να διερευνά ενδεχόμενη 

παράβαση οποιασδήποτε ισχύουσας στο εξωτερικό 

νομοθεσίας εκ μέρους αρμόδιας εποπτικής αρχής της 

αλλοδαπής ή οργανισμού έστω και αν ή υπό διερεύνηση 

παράβαση δεν συνιστά παράβαση του παρόντος Νόμου. 

   

       (6) Η Επιτροπή δύναται να αρνηθεί να απαντήσει σε 

αίτηση παροχής πληροφοριών αρμόδιας εποπτικής 

αρχής της αλλοδαπής ή οργανισμού ή να αρνηθεί να 

διενεργήσει έρευνα που ζητείται από άλλη αρμόδια 

εποπτική αρχή της αλλοδαπής ή οργανισμού, όταν: 
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   (α)  Η ανακοίνωση των πληροφοριών ή η έρευνα, 

ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την 

ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Δημοκρατίας, 

    

   (β)  έχουν ήδη ληφθεί νομικά μέτρα για τα ίδια 

πραγματικά γεγονότα κατά των ιδίων 

προσώπων ενώπιον των δικαστηρίων ή 

άλλων αρχών της Δημοκρατίας, ή 

    

   (γ)  για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 

παράγραφο (β) έχει ήδη εκδοθεί στην 

Δημοκρατία απόφαση δικαστηρίου με το ίδιο 

αντικείμενο που στηρίζεται στην ίδια 

πραγματική και νομική βάση. 

    

       (7) Στην περίπτωση των παραγράφων (β) και (γ) του 

εδαφίου (6), η Επιτροπή ενημερώνει την αιτούσα 

αρμόδια αρχή ή τον οργανισμό για την εν λόγω 

δικαστική διαδικασία ή απόφαση παρέχοντας όσο το 

δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες.».   

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛ/ΕΧ 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.253.2007 
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