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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 22 Νοεμβρίου 2019  

  

 

H EY Κύπρου χρυσός χορηγός του 5ου International Funds Summit  

 

Η ΕΥ Κύπρου ήταν χρυσός χορηγός του 5ου International Funds Summit το οποίο 

πραγματοποιήθηκε από τις 10 μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη 

Λευκωσία. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Επενδυτικών Ταμείων 

(CIFA) και το Invest Cyprus, και συγκέντρωσε επιτυχώς συνέδρους τόσο από την Κύπρο όσο και 

από το εξωτερικό.  

Στο 5ο International Funds Summit παρέστησαν κορυφαίοι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών 

και εναλλακτικών επενδύσεων και άλλοι επαγγελματίες του τομέα επενδυτικών υπηρεσιών. Θέμα 

συζήτησης ήταν, μεταξύ άλλων, οι προκλήσεις που παρουσιάζονται λόγω της διεθνούς 

κανονιστικής και νομικής συμμόρφωσης αλλά και του συνεχώς μεταβαλλόμενου νομικού 

πλαισίου του συγκεκριμένου τομέα.  

Στόχος του συνεδρίου ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν 

απόψεις αλλά και να ενημερωθούν από παγκοσμίου φήμης ειδικούς στον συγκεκριμένο τομέα 

μέσω συζητήσεων, πάνελ και σχετικών παρουσιάσεων. Οι προτεραιότητες στον τομέα, οι 

πρόσφατες αλλαγές που υλοποιήθηκαν αλλά και όσες αλλαγές θα επέλθουν, η ένταξη του 

FinTech στον τομέα αυτό και οι διάφορες επιπτώσεις αυτού, και η σημασία της παροχής 

θεματοφυλακής ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν. 

O Χαράλαμπος Προύντζος, Συνέταιρος και Επικεφαλής των Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥ για την 

περιφέρεια της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA) 

αλλά και Επικεφαλής των Νομικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου, συμμετείχε σε 

πάνελ με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα στην Κύπρο. Σε σχόλιό του 

ανέφερε ότι: «Ο τομέας των επενδυτικών υπηρεσιών αποτελεί μία ελπιδοφόρα προσπάθεια για 

την ανάπτυξη και την διαμόρφωση μίας πολυδιάστατης οικονομίας στην Κύπρο. Οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες και οι ικανότητες από επαγγελματίες στον τομέα αυτό, έχουν συμβάλει δραματικά στην 
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από 
τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
-τέλος- 

ανάπτυξη των επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Η ενεργός συμμετοχή κορυφαίων και 

καταξιωμένων επαγγελματιών και η υποστήριξη από τις αρχές του κράτους έχουν δημιουργήσει 

ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης για τους επενδυτές. Πρωταρχικός μας στόχος για το μέλλον είναι η 

διατήρηση του υψηλού επιπέδου επενδυτικών υπηρεσιών και η διαφύλαξη της φήμης της 

Κύπρου ως ένας ευνοϊκός προορισμός επενδυτικών υπηρεσιών».  

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές ήταν και o Alexei Kuznetsov, Συνέταιρος της ΕΥ 

Ρωσίας και Επικεφαλής των Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ για την περιφέρεια της Κεντρικής, 

Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), ο οποίος επικεντρώθηκε 

στους κανονισμούς που διέπουν τον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και τις τάσεις της 

αγοράς στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS). Στην παρουσίασή του, αναφέρθηκε στο 

ότι η Κύπρος είναι μία πολύ σημαντική και διαδεδομένη δικαιοδοσία όσο αφορά την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών. Παρόλο που πολλοί επενδυτές επιλέγουν να δραστηριοποιούνται σε 

άλλες δικαιοδοσίες, ο Κυπριακός τομέας επενδυτικών υπηρεσιών παραμένει μια πολύ ελκυστική 

και ανταγωνιστική δικαιοδοσία για την δραστηριοποίηση επενδυτών από την Κοινοπολιτεία 

Ανεξάρτητων Κρατών (CIS). 

-τέλος- 
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