
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 
 

 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 
120(Ι) του  2001 
     1(Ι) του 2002 
  87(Ι)  του 2002 
147(ι)  του 2002 
162(Ι)  του 2002 
184(Ι)  του 2003 
164(Ι) του 2004 

205(Ι)  του 2004 
43(Ι) του 2005 
99(Ι) του 2005 

115(Ι)  του 2005 
93(Ι) του 2006 
28(Ι) του 2007 

56(Ι) του 2009. 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009, και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 1) του 2009 (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. 2) του 2009.  

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 
 

144(Ι) του 2007. 

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

 
“«Νέα Αγορά» σημαίνει αγορά, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 
(2) του άρθρου 6 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμου και, η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως «ρυθμιζόμενη αγορά» ή «οργανωμένη 
αγορά» με την έννοια που οι όροι αυτοί έχουν στον παρόντα Νόμο ή στο άρθρο 2 του περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·”. 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την παράγραφο (ια) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
 

«(ιβ) Έχει εξουσία για δημιουργία και σύναψη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 
(futures) και συμβόλαια για δικαιώματα προαίρεσης (options), καθώς και για την 
παροχή συναφών υπηρεσιών και την άσκηση συναφών δραστηριοτήτων σε 
σχέση με τη δημιουργία παράγωγων συμβολαίων.». 

 
Προσθήκη νέου 
άρθρου 34Α στο 
βασικό νόμο. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 34 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 
 

 «Προϋποθέσεις, 
και λειτουργίες 
Ειδικού 
Διαπραγματευτή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 
98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

34 Α. Με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42(2), καθορίζονται - 
 
(α) οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες Μέλος του Χρηματιστηρίου είναι 

δυνατόν να ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής για την 
κατάρτιση συναλλαγών σε συγκεκριμένη αξία: 

        Νοείται ότι, η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή 
χορηγείται μόνο σε πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 4 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου· 

(β) οι υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η απόκτηση της 
ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή· 

(γ) οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες το Χρηματιστήριο θα αξιολογεί, 
γνωστοποιώντας περιοδικά στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα της 
σχετικής αξιολόγησης, τα Μέλη του Χρηματιστηρίου που 
ενεργούν ως Ειδικοί Διαπραγματευτές· 

(δ) τα δικαιώματα, τα οποία θα καταβάλλονται για συναλλαγές, που 
γίνονται από Ειδικό Διαπραγματευτή, στα πλαίσια της ειδικής 
διαπραγμάτευσης που ενεργεί για συγκεκριμένη αξία, τα οποία 
είναι δυνατό να χαρίζονται ή να είναι λιγότερα από τις υπόλοιπες 
συναλλαγές που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο· και 

(ε) η διαδικασία και τα προσόντα που απαιτούνται, προκειμένου η 
Επιτροπή Πιστοποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35, να 
πιστοποιεί τα προσόντα προσώπων που ενδιαφέρονται να 
υπηρετούν ως Υπεύθυνοι Ειδικής Διαπραγμάτευσης ή στελέχη 
Τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης: 

        Νοείται ότι, το άρθρο 28 του περί Εταιρειών Νόμου δεν 
εφαρμόζεται για τους Ειδικούς Διαπραγματευτές οι οποίοι θα 
λάβουν άδεια με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.». 
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70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 
87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
…(Ι) του 2009. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 57 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται - 
 

(α) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) 
αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

 
«(η) ως προς το κατά πόσο αναγνωρίζεται ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Μέρους Χ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.»· 

 
 (β)  με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως: 

 
             (i) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
 

«(ε) οι προϋποθέσεις ή η διαδικασία μετάταξης κινητών αξιών από Νέα 
Αγορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σε ρυθμιζόμενη αγορά ή από 
ρυθμιζόμενη αγορά σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά του 
Χρηματιστηρίου·»· και 

 
            (ii) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) αυτού με άνω 

τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων παραγράφων: 
 

«(η) οι υποχρεώσεις εκδοτών, των οποίων οι αξίες τυγχάνουν 
διαπραγμάτευσης σε Νέα Αγορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, να 
καθιστούν γνωστό προς τους τρίτους ότι η αγορά, στην οποία 
συμμετέχουν δεν είναι ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά υπό την 
έννοια που οι προαναφερόμενοι όροι απαντούνται στο άρθρο 2 του 
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμου· και 

 
(θ) οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, εγγραφής και διαγραφής, τα καθήκοντα 

οι υποχρεώσεις των νομικών προσώπων, τα οποία ενεργούν ως 
Σύμβουλοι Εισαγωγής εκδότη της Νέας Αγοράς, καθώς και η εξουσία του 
Συμβουλίου για επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα πρόσωπα αυτά.»· 
και 

 
 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
«(4) Μία τουλάχιστο από τις αγορές του Χρηματιστηρίου, δέον όπως λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 58 του 
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (6) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «κύρια αγορά» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «ρυθμιζόμενη αγορά». 

 
Αρ. Φακ.: 23.01.050.135-2009 
ΓΠ/ΜΑΤ 
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