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Προς: Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες
Υπόψη : κ.κ. ∆ιευθύνοντος Συµβούλου &
Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης µετόχων

Κύριοι,
Αναφερόµαστε στο ν. 3556/ 2007 (ΦΕΚ Α΄91/30.4.2007) για τις προϋποθέσεις διαφάνειας σχετικά
µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά
και, υπενθυµίζουµε ότι από την έναρξη ισχύος του, την 30.6.2007, οι εκδότες οφείλουν να
συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση ρυθµιζόµενων πληροφοριών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του. Από την ηµέρα αυτή καταργούνται, µεταξύ άλλων, οι διατάξεις του
π.δ. 51/ 1992.
Περιληπτικά σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο:
1.

Απόκτηση ή διάθεση σηµαντικών συµµετοχών

Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει µετοχές που ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου εισηγµένης
εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 9 καθώς και τα πρόσωπα των άρθρων 10 και 11 οφείλουν να
ενηµερώσουν τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε απόκτηση ή διάθεση, η οποία
έχει ως αποτέλεσµα το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν να φθάσει να ανέλθει ή να
κατέλθει των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή να σηµειώσει µεταβολή ίση
ή µεγαλύτερη του 3% σε σχέση µε την προηγούµενη υποχρεωτική σχετική ανακοίνωση που έχει
δηµοσιευθεί, το συντοµότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση η ενηµέρωση πρέπει να έχει γίνει το
αργότερο εντός 3 ηµερών διαπραγµάτευσης από την απόκτηση ή διάθεση.
Ο εκδότης δηµοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικές µεταβολές στις συµµετοχές
υπόχρεων προσώπων επί των δικαιωµάτων ψήφου, άµεσα µε τη λήψη τους και το αργότερο εντός 2
ηµερών διαπραγµάτευσης.
Ο εκδότης δηµοσιοποιεί τον ακριβή συνολικό αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου του και το ύψος του
µετοχικού κεφαλαίου του στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα κατά τη διάρκεια του οποίου
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σηµειώθηκε αύξηση ή µείωση του αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου ή του ύψους του µετοχικού
κεφαλαίου.
2.

∆ηµοσιοποίηση ρυθµιζόµενων πληροφοριών

Ο εκδότης υποχρεούται να δηµοσιοποιεί µε ενιαίο τρόπο τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες.
Ρυθµιζόµενες πληροφορίες αποτελούν εκτός των άλλων:
(α)

η ετήσια και εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση και οι τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις
(σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 6),
(β) η ενηµέρωση για απόκτηση ή διάθεση σηµαντικών συµµετοχών που παρέχουν δικαίωµα
ψήφου στο µετοχικού του κεφάλαιο (σύµφωνα µε τα άρθρα 9 έως 11),
(γ) κάθε µεταβολή στα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνουν οι διάφορες κατηγορίες µετοχών,
τα παράγωγα µέσα και οι λοιπές κινητές αξίες (σύµφωνα µε το άρθρο 16),
(δ) η ενηµέρωση σε περίπτωση εκδόσεως νέων δανείων και ιδίως εγγυήσεων ή ασφαλειών που το
συνοδεύουν,
(ε) κάθε σηµαντική µεταβολή του ποσοστού των ιδίων µετοχών που κατέχει (σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 15),
(στ) οι προνοµιακές πληροφορίες που αφορούν άµεσα τους εκδότες (σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
ν.3340/ 2005),
(ζ) οι συναλλαγές των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότες και των
προσώπων που έχουν στενό δεσµό µε αυτούς (σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.3340/ 2005).
Η δηµοσιοποίηση των ρυθµιζόµενων πληροφοριών γίνεται από τον εκδότη, τουλάχιστον µε την
έκδοση ανακοίνωσης, στην οποία περιλαµβάνονται οι προς δηµοσιοποίηση ρυθµιζόµενες
πληροφορίες, και την αποστολή της σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα µαζικής επικοινωνίας µε
εθνική και πανευρωπαϊκή εµβέλεια, κατά τρόπο που επιτρέπει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, από το επενδυτικό κοινό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (σύµφωνα µε το άρθρο 21).
Επιπλέον, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλλει τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες στην εταιρία
«Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» η οποία διαχειρίζεται τον επίσηµα καθορισµένο µηχανισµό
αποθήκευσης ρυθµιζόµενων πληροφοριών.
Σε κάθε περίπτωση, ο εκδότης, ταυτόχρονα µε τη δηµοσιοποίηση, αναρτά στο διαδικτυακό του τόπο
όλες τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες και τις διατηρεί για τουλάχιστον πέντε έτη.
Γενικά, ο εκδότης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που δηµοσιοποιεί στο
πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του νόµου για τη διαφάνεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 19.
3.

Υποχρέωση ενηµέρωσης σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο

Το αργότερο τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου, δηλαδή µέχρι την 30.9.2007, κάθε
πρόσωπο που κατέχει ποσοστό επί των δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 10 και 11
οφείλει να ενηµερώσει τον εκδότη για το ποσοστό που κατέχει επί των δικαιωµάτων ψήφου και επί
του µετοχικού κεφαλαίου αυτού, σύµφωνα µε τον ν.3556/ 2007. Η ενηµέρωση αυτή δεν απαιτείται
αν το πρόσωπο έχει προβεί πριν την ηµεροµηνία αυτή στην ίδια ενηµέρωση βάσει του
προϊσχύσαντος π.δ. 51/1992. Ο εκδότης, το αργότερο µέχρι την 30.10.2007, δηµοσιοποιεί στο
επενδυτικό κοινό τις υποβληθείσες σε αυτόν πληροφορίες.
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Ενόψει των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο νόµος για τη διαφάνεια στους µετόχους των εκδοτών
αλλά και των σοβαρών προβλεπόµενων κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής τους, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς καλεί όλους τους εκδότες µε ονοµαστικές µετοχές να ενηµερώσουν ατοµικά κάθε
µέτοχο ο οποίος κατέχει σηµαντική συµµετοχή ( για παράδειγµα άνω του 3%) στο µετοχικό τους
κεφάλαιο και ως εκ τούτου είναι πιθανό να καταστεί υπόχρεος προς γνωστοποίηση στο µέλλον.
Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ξενοφών Αυλωνίτης
Προϊστάµενος ∆/νσης
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