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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρία της
ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2017, αποφάσισε, δυνάμει των άρθρων 25(1),
παράγραφοι (β) και (γ), και 26(4)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο
Νόμος’), να ανακαλέσει εν όλω την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών με αριθμό άδειας ΚΕΠΕΥ 085/07 της εταιρείας Atlas Capital
Financial Sevices Ltd (‘η Εταιρεία’) (http://www.acfs.eu; http:// www.acfx.com), καθότι
δεν συμμορφώνεται με:
1.

Το άρθρο 28(1) του Νόμου, αφού δεν τηρεί τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
λειτουργίας:
1.1. του άρθρου 18(2)(α) του Νόμου και της παραγράφου 13, υποπαράγραφοι
(2) και (9), της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας
ΚΕΠΕΥ (‘η Οδηγία’) καθότι, η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει, εφαρμόζει και
διατηρεί αποτελεσματικές διαδικασίες για την κατάλληλη και άμεση
αντιμετώπιση παραπόνων που λαμβάνει από τους πελάτες της καθώς και
για την πλήρη διερεύνηση τους.
1.2. του άρθρου 18(2)(γ) του Νόμου καθότι, λόγω της μη προσκόμισης στην ΕΚΚ
αποδεικτικών στοιχείων για τις ενέργειες που έχει λάβει, η ΕΚΚ δεν είναι σε
θέση να διαπιστώσει κατά πόσον η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για να εξασφαλίζεται η συνεχής και τακτική εκτέλεση των υπηρεσιών
της.
1.3. του άρθρου 18(2)(στ) του Νόμου καθότι, λόγω της μη προσκόμισης
αποδεικτικών στοιχείων για τις ενέργειες που έχει λάβει, η ΕΚΚ δεν είναι σε
θέση να διαπιστώσει κατά πόσον η Εταιρεία έχει αποτελεσματικές
διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς
κινδύνων.
1.4. του άρθρου 18(2)(ι) του Νόμου και της παραγράφου 18(1)(στ) της Οδηγίας
καθότι, λόγω της μη προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων για τις ενέργειες
που έχει λάβει, η ΕΚΚ δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει κατά πόσον η
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Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο και έχει θεσπίσει κατάλληλες
ρυθμίσεις για να προστατεύσει τα κεφάλαια των πελατών της.
2.

Τα άρθρα 68 και 70 του Νόμου καθότι, λόγω της μη κατάθεσης συγκεκριμένου
ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς για χρήματα πελατών της ως
υποδείχθηκε από την ΕΚΚ, το ύψος των κεφαλαίων που τηρεί η Εταιρεία δεν
είναι κατάλληλο για την κάλυψη των μελλοντικών κινδύνων που ενδέχεται να
αναλάβει.

Ενόψη της απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει να
παύσει πάραυτα, να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να
τακτοποιήσει, εντός τριών (3) μηνών, τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις
επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται πλέον να παρέχει.
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