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Malta'da Kayıt

GSYİH	ARTIŞI	 
2015 yılında %4,3 (EC)

DÜZENLEYİCİ 
Malta Finansal Hizmetler Kurumu 

İŞ	GÜCÜ  
Son derece nitelikli, İngilizce konuşabilme  

ZAMAN	DILIMI 
Merkezi Avrupa Zaman Dilimi  
(UTC+01:00)

AVRUPA	BIRLIĞI 
ABve Avro Bölgesi üyesi

İŞSİZLİK	ORANI	 
2015 yılında %5,8 (EC), AB'deki en düşük oran                            
 
BANKA	SİSTEMİ	DÜNYADAKI	 
10. en sağlam sistem(WEF)

FİNANSAL	HİZMETLER	 
YAPISI 
AB ve OECD onaylı 

Dr Maria Chetcuti Cauchi  
Ortak, Finansal Hizmetler  
mcc@cclex.com
ccmalta.com/capital-markets-finance

AVRUPA  
TOPTAN SATIŞ 
MENKUL KIYMETLER 
PİYASASI 



MALTA
 
Ulusal ve ekonomik öneme sahip konularda büyük ölçüde 
etkisi olacak şekilde Malta kararlı politik ortamdan ve iki 
partili politik sahnesinin faydasını görmektedir. Malta ve 
Almanya finansal kriz zamanlarında ekonomik büyümeyi 
sürdüren Avro Bölgesindeki tek iki ülkeydi. Malta bankaları 
dünyadaki en güvenilir bankalar arasında sıralanmıştır. 
Malta 2004 yılından beri AB ve 2007 yılından beri Şengen 
Bölgesi üyeliğine sahiptir. 

Avrupa Toptan Satış Menkul Kıymetler Piyasası (EWSM) 
son derece saygın, Avrupa düzenlenmiş piyasasında 
toptan satış menkul kıymetlerin alım satımı için niş 
platformu sunar. EWSM Malta ve İrlanda Menkul Kıymetler 
Borsası arasındaki ortak bir teşebbüstür ve Malta Finansal 
Hizmetler Kurumu (MFSA) tarafından yetkilendirilir ve 
düzenlenir. EWSM üzerinden kayıt olunmasıyla diğer tüm 
Avrupa Üyesi Ülkeler pazarlarına erişimle beraber rekabetçi 
kayıt seçeneğinin yararlarından faydalanır.

EWSM ÜZERİNDEN KAYIT 
İÇİN KANUNU DAYANAK 
EWSM üzerinden kayıt Finans Pazar Kanunu (2002) 
tarafından düzenlenir, bu kanun AB reformlarının hesaba 
katılması için 2007 yılında düzeltildi. MFSA yetkili Kayıt 
Mercidir. EWSM Kayıt Komitesine yönelik yayımcıların 
devam eden yükümlülüklerinin kabul edilebilirliği ve 
izlenmesi için belirli işlevleri ve yetkileri verir. 

EWSM başvuru sahiplerinin kayıtlarını kesinlik içinde 
planlamalarını sağlayan inceleme dönüş sürelerini garanti 
eder. Kesintisiz kayıt süreci sağlar ve piyasa katılımcılar için 
ulaşılabilir ve uyumlu olmayı taahhüt eder. EWSM ayrıca 
stopaj vergisiyle ilgili istisna amacı için tanınan bir piyasadır.

EWSM ÜZERİNDEN KAYDIN YARARLARI

Tanıtım ve 
İtibar

AB Pasaportu Basit, 
şeffaf fiyatlandırma

Pazara yönelik borç 
menkulleri

Farklı yatırım portföyleri Vergi Muafiyeti

Vergi



KAPSAM
EWSM üzerinden kayda kabul edilecek menkul kıymetler 
için, ünite başına ölçü minimum 100.000 € (ya da dengi) 
olmalıdır. Aşağıdakiler kabul edilebilir:
 varlığa dayalı menkul kıymetler, 
 borç menkulleri,  
 türev menkul kıymetleri. 
 dönüştürülebilir borç menkulleri

 

GEÇERLİLİK
Yetkinin arandığı Menkul kıymetler şu şekilde olmalıdır: 

1) başvuru sahibinin şirket konumundaki yasayla uyumlu 
olduğu gösterilmelidir;

2) başvuru sahibinin Şirket Kuruluş Sözleşmesi ve Ana 
Sözleşmesine ya da denk yasal belgelerin gereksinimlerine 
göre usulen yetkilendirilmelidir ve

3) uygulanabilir herhangi bir kanun sistemi yönünden bu 
tür menkul kıymetlerin oluşturulması ve yayınlanması için 
gerekli tüm kanuni ve diğer yetkilendirmeler ile usulen 
yetkilendirilmelidir. (LR 1.4 / CARD Madde 53)

 

EWSM ÜZERİNDEN KAYIT İÇİN UYGUNLUK
EWSM üzerinden kayıt olabilmek için, başvuru sahibi şirketin kurulduğu/tesis edildiği yere ait ilgili yasalara göre usulen 
birleştirilmiş ya da geçerli biçimde kurulmuş olmalıdır ve Şirket Kuruluş Sözleşmesi ile Ana Sözleşme ya da ilgili belgelerle 
uyumlu çalışmalıdır.  

UYGUNLUK GEREKSİNİMLERİ

Minimum ölçü en az 
1€ milyondur 

Menkul kıymetler 
serbestçe aktarılabilir

Başvuru sahibi bir 
anonim şirkette/

yerleşik bir kuruluşta 
olmalıdır  

Onaydan hemen sonra 
yıllık rapor yayımlama 

eğilimi

M&A/kuruluş belgeleri 
Kayıt Kurallarıyla uyumlu

+ + + + =
€€ €



Kayıt Zaman Çizelgesi

AVRUPA TOPTAN SATIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASASI

NEDEN BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ?

Sözleşme

Kayıt Merciiyle 
Ön Toplantı 

Kayıt Onayı/Kabul 
Edilebilirliği

‘Kaydın Kabul 
Edilebilirliği’ ve 
‘Kaydın Kabulü’ 

için Başvuru 
Yapın 

2-3 HAFTA
UYUM SÜRESİ
• Yasal Denetçileri Atama 
•	 Kayıt	temsilcisini	seçme	ve	atama	

3
AY

1-2 AY
HAZIRLIK SÜRESİ 
• Başvuru	dosyası	ve	destek	belge	hazırlığı		

1 AY
INCELEME SÜRESİ
•	 Kayıt	 Merci	 kayıtla	 ilgili	 kabul	

edilebilirlik	için	eklenen	belgeyi	inceler

Başarı Oranı:
Sorun Çözme, 

Bütünlük, Dürüstlük

15+ Yıl
Finansal Hizmetlerde

Deneyim

Kıbrıs-Malta 
Avukatları, 

Vergi danışmanları, 
Vekil çalışan: +100

Değerlerimiz:
Kişisel küçük firma, 
Büyük firma uzmanı

Bizler avukatız:
 Avukat - 

Müşteri İmtiyazı

15
YIL%100
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Küresel Odalar ve 
Şirketler, Yasal 500:

Düzeyli Avukatlar 

Bu dokümanda yer alan materyaller yalnızca genel bilgilendirme amacı doğrultusunda sunulmaktadır ve yasal ya da diğer türlü bir profesyonel tavsiye amacı gütmez. Bu dokümanda yer alan bilgilere bağlı kalınması 
nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı ya da neticesel hasar ya da kayıp konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Okuyucuların burada yapılan beyanatlar doğrultusunda harekete 
geçmeden önce teyit almaları önerilmektedir. Ayrıca, bazı durumlar hakkında uzman tavsiyesine başvurulmalıdır. Lütfen müsait olduğunuzda bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz. 
© TELİF HAKKI UYARISI Chetchuti Cauchi'nin yazılı onayı olmaksızın bu belgenin tamamıyla ya da kısmen çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Malta	
Kıbrıs	
Londra	
Zürih
Hong	Kong

https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/Malta
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/Cyprus
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/London
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/Zurich
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/Hong-Kong-Office
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