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Θέμα: Αλνηθηέο πσιήζεηο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελψλ.

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ
Έρνληαο ππφςε:
1. Τελ πεξίπησζε (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 1969/1991 (ΦΔΚ Α΄ 167/1991)
2. Τελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 3606/2007 (ΦΔΚ Α/195/17.08.2007) «Αγνξέο
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Τε ζπληνληζηηθή δξάζε ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ Κεθαιαηαγνξάο
(Committee of European Securities Regulators) ζρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο αλνηθηέο
πσιήζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.
4. Τελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2166/1993 (ΦΔΚ Α΄ 137)
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ ΠΓ 63/2005 (ΦΔΚ Α/98/22.4.2005) «Κσδηθνπνίεζε ηεο
Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα».
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Άρθρο 1
Γνωζηοποίηζη ανοικηών πωλήζεων
1.
Κάζε κέινο νξγαλσκέλεο αγνξάο, πνπ εηζάγεη ζην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ εληνιή γηα ηελ
θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο πψιεζεο κεηνρψλ ή Γηαπξαγκαηεχζηκσλ Μεξηδίσλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ
(εθεμήο κεηνρέο) εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, απφ ηελ
νπνία πξνθχπηεη γηα ηνλ πσιεηή αξλεηηθή ζέζε επί ηεο κεηνρήο θαη ε νπνία εθθαζαξίδεηαη απφ
δηαζέζηκα κεηνρψλ πξνεξρφκελα απφ ζπλαιιαγέο ρξεκαηνδφηεζεο (δαλεηζκνχ) ηίηισλ, νθείιεη
θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο εληνιήο πψιεζεο λα δειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα «εντολή ανοικτής πώλησης»
(flagging).
2.
Κάζε κέινο ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο, δειψλεη ηηο εληνιέο αγνξάο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη
κεξηθφ ή νιηθφ θιείζηκν ηεο αξλεηηθήο ζέζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο
αλνηθηήο πψιεζεο σο «εντολή για το κλείσιμο θέσης ανοικτής πώλησης».

3.
Σε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλσλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ε δήισζε γηα εληνιή αλνηθηήο
πψιεζεο θαη γηα ην θιείζηκν ζέζεο αλνηθηήο πψιεζεο γίλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο
ζπλεδξίαζεο ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο θαηά ηελ νπνία δηελεξγήζεθε ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή.
Άρθρο 2
Δνηολές για ανοικηές πωλήζεις
1.Η εληνιή γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο αλνηθηήο πψιεζεο εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ
ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο ζε ηηκή πνπ, θαηά ην ρξφλν εηζαγσγήο ηεο, είλαη κεγαιχηεξε ηεο
ηειεπηαίαο ηηκήο ζηελ νπνία έρεη θαηαξηηζηεί κε πξνζπκθσλεκέλε ζπλαιιαγή επί ηεο αληίζηνηρεο
κεηνρήο ζην βαζηθφ πίλαθα δηαπξαγκάηεπζεο (uptick).
2. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαηξνχληαη νη αλνηθηέο πσιήζεηο ζην
θιείζηκν εθφζνλ απηέο δηελεξγνχληαη ζε εθηέιεζε εληνιψλ πψιεζεο πνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο
πξνζδηνξίδνληαη ζε ηηκή ζην θιείζηκν θαζψο θαη νη πξνζπκθσλεκέλεο ζπλαιιαγέο.
Άρθρο 3
Γημοζιοποίηζη πληροθοριών
1.
Η νξγαλσκέλε αγνξά δεκνζηνπνηεί ζε εκεξήζηα βάζε ζην Ηκεξήζην Γειηίν Τηκψλ ηνλ
φγθν ζπλαιιαγψλ αλνηθηψλ πσιήζεσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ην θιείζηκν ζέζεο αλνηθηήο
πψιεζεο ζπλνιηθά αλά κεηνρή.
2.
Η Διιεληθά Χξεκαηηζηήξηα ΑΔ, κε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο δηαρεηξηζηή ηνπ Σπζηήκαηνο
Άπισλ Τίηισλ (ΣΑΤ), δεκνζηνπνηεί ζε εκεξήζηα βάζε ζην Ηκεξήζην Γειηίν Τηκψλ ην ζπλνιηθφ
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ αλά εθδφηε πνπ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν δαλεηζκνχ θαη έρνπλ
θαηαρσξεζεί ζην ΣΑΤ.
Άρθρο 4
Τποτρεώζεις ζσναλλαζζομένων
1.
Τα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα γλσζηνπνηνχλ απζεκεξφλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
(ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε shortposition@cmc.gov.gr ή ζην θαμ 210 3377265)
(α)
θάζε θαζαξή αξλεηηθή ζέζε (net short position) επί ζπγθεθξηκέλεο κεηνρήο, ε νπνία
ππεξβαίλεη ην 0,10% ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηνπ εθδφηε αλά θαηεγνξία κεηνρψλ,
(β)
θάζε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή (αχμεζε ή κείσζε) θαζαξήο αξλεηηθήο ζέζεο πνπ έρεη ήδε
γλσζηνπνηεζεί.
Η γλσζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ επελδπηή (νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ή
επσλπκία, δηεχζπλζε θαη ινηπά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο), φλνκα ηνπ εθδφηε, αξηζκφ κεηνρψλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηελ θαζαξή αξλεηηθή ζέζε θαη πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ζέζε απηή επί ηνπ
αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηνπ εθδφηε.
2.
Τα πξφζσπα ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ελεκεξψλνπλ, ηαπηφρξνλα κε ηε
γλσζηνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηελ νξγαλσκέλε αγνξά πξνθεηκέλνπ ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία λα δεκνζηνπνηεζνχλ ζην Ηκεξήζην Γειηίν Τηκψλ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Η
ελεκέξσζε πεξηιακβάλεη κφλν ην νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ή επσλπκία ηνπ επελδπηή, ην
φλνκα ηνπ εθδφηε, ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαζαξή αξλεηηθή ζέζε θαη ην
πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ζέζε απηή επί ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηνπ εθδφηε.
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Άρθρο 5
Διδικοί Γιαπραγμαηεσηές
Εξαιπούνηαι από ηιρ ςποσπεώζειρ ηυν άπθπυν 1, 2 και 4
(α)
οι Ειδικοί Διαππαγμαηεςηέρ επί μεηοσών για ζςναλλαγέρ ειδικήρ διαππαγμάηεςζηρ και
(β)
οι Ειδικοί Διαππαγμαηεςηέρ επί παπαγώγυν ηηρ οπγανυμένηρ αγοπάρ ή επί μεπιδίυν ΔΑΚ
όηαν οι ζςναλλαγέρ ηοςρ ανοικηήρ πώληζηρ αθοπούν μεηοσέρ οι οποίερ αποηελούν ςποκείμενη αξία
ηος παπαγώγος ή μεηοσέρ οι οποίερ ζςμμεηέσοςν ζε δείκηη πος αποηελεί ςποκείμενη αξία
παπάγυγυν σπημαηοπιζηυηικών μέζυν υρ ππορ ηα οποία έσοςν αναλάβει ςποσπεώζειρ ειδικήρ
διαππαγμάηεςζηρ και με ζκοπό ηην κάλςτη ή ανηιζηάθμιζη κινδύνος.
Άρθρο 6
Ηζτύς
1. Η απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηελ 1 Ινπλίνπ 2009.
2. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.
3. Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Τεχρνο Β).
O Γξακκαηέαο
Ο Πξφεδξνο

Ο Α΄ Αληηπξφεδξνο

Ο Β΄ Αληηπξφεδξνο

Αιέμηνο Α. Πηιάβηνο

Γηάγθνο Χαξαιάκπνπο

Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο

Τα κέιε

3

