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Εισαγωγή 

Η Επιτροπή Εισηγμένων Εταιρειών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(ΣΕΛΚ) έχει ετοιμάσει τους συνημμένους καταλόγους των βασικών συνεχών 
υποχρεώσεων των εκδοτών που έχουν τίτλους εισηγμένους στη Μη Οργανωμένη 
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) [Κατάλογος Α, σελίδα 3] και στις 
Οργανωμένες Αγορές του ΧΑΚ [Κατάλογος Β, σελίδα 23], με σκοπό να βοηθήσει τα 
μέλη του Συνδέσμου τα οποία ασχολούνται με εισηγμένες εταιρείες να έχουν εύκολη 
και γρήγορη πρόσβαση στις πρόνοιες των σχετικών νόμων, κανονισμών και 
εγκυκλίων. 

 
Οι συνημμένοι κατάλογοι είναι μόνο για καθοδήγηση και δεν πρέ πει να  
 θεωρηθούν ότι αντικαθιστ ούν τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις σχετικέ ς  
 εγ κυκλ ίους.  

 

Οι κατάλογοι έχουν ετοιμαστεί με βάση τα ακόλουθα: 

• τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους (1993 – 2012), 

• τους περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση 
σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 με 2014 (Ν190(Ι)/2007) και τις σχετικές 
δυνάμει του Νόμου Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

• τις περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονιστικές Αποφάσεις,  

• το περί Ελεγκτών Νόμο (Ν.53 (Ι) 2017), και 

• τις σχετικές Εγκυκλίους του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

 

Ο Κατάλογος Α και ο Κατάλογος Β αποτελούν επικαιροποίηση προηγούμενων 
καταλόγων που εξέδωσε η Επιτροπή Εισηγμένων Εταιρειών του ΣΕΛΚ 
(πρώην Επιτροπή Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς του ΣΕΛΚ) και 
συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές στους πιο πάνω νόμους, κανονισμούς και εγκυκλίους 
μέχρι τον Δεκέμβριο 2017. 

 
Σκοπός της Επιτροπής είναι να συνεχίσει πάνω σε συστηματική βάση την επανέκδοση 
των καταλόγων αυτών με όλες τις μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία και τους 
κανονισμούς, και την κοινοποίηση τους στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας του 
Συνδέσμου. Τυχόν παρατηρήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στον ΣΕΛΚ για την 
προσοχή του Προέδρου της Επιτροπής Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς του ΣΕΛΚ 
(φαξ [+357] 22766360, e-mail: info@icpac.org.cy). 

 
 

Επιτροπή Εισηγμένων Εταιρειών 
 

Ιανουάριος 2019 

mailto:info@icpac.org.cy
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Κατάλογος Α 
 
 

Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών 
Τίτλων Εισηγμένων στη Μη 

Ρυθμιζόμενη/Οργανωμένη Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου – 
Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών 

Αγορά (Ν.Ε.Α.) 
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Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Εισηγμένων Τίτλων – N.E.A. 
 

 

 

Περιεχόμενα 
 

Σελίδα 

1. Δημοσιοποίηση πληροφοριών (ανακοινώσεις στο ΧΑΚ)                                                    [4] 

2. Άμεση ανακοίνωση στο ΧΑΚ   [7] 

3. Εξαμηνιαίες εκθέσεις   [9] 

4. Ετήσια έκθεση και λογαριασμοί [11] 

5. Τρόπος διαβίβασης πληροφοριών [15] 

6. Εταιρικές δραστηριότητες [16] 

7. Αποκάλυψη συμβάσεων μελών οργάνων διοίκησης και αξιωματούχων του εκδότη [17] 

8. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης [17] 

9. Επικοινωνία με τους δικαιούχους των τίτλων [18] 

10. Έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης [19] 

11. Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις [19] 

12. Χρονοδιάγραμμα οικονομικών αποτελεσμάτων [19] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις – N.E.A. [20] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα οικονομικών αποτελεσμάτων – N.E.A. [21] 
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Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Εισηγμένων Τίτλων – N.E.A. 
 

 

Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Εισηγμένων Τίτλων – 
Ν.Ε.Α. 

 

 Παραπoμπή 

Εκδότης εισηγμένων τίτλων στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) οφείλει να 
τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς εκτός των υποχρεώσεων του δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου 
τα ακόλουθα: 

(α)   Να τηρεί τις γενικές συνεχείς υποχρεώσεις των εκδοτών, τις συνεχείς υποχρεώσεις οι 
οποίες ειδικά προβλέπονται αναφορικά προς την αγορά στην οποία έχει εισηγμένες 
αξίες του, ή οι οποίες ειδικά θα του επιβληθούν όπως στη συνέχεια στην επόμενη 
παράγραφο προβλέπεται. 

(β)    Να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί κατά πάντα χρόνο, τις προϋποθέσεις εισαγωγής 
στην αγορά που έχει εισηγμένες αξίες του εκτός οποιασδήποτε προϋπόθεσης η οποία εκ 
της φύσεως της δεν είναι δυνατό να αποτελεί συνεχή υποχρέωση. 

(γ)  Να μεριμνά όπως τα Όργανα Διοίκησης, ή τα πρόσωπα που τα στελεχώνουν, οι 
αξιωματούχοι ή οι σύμβουλοι του ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους που 
προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο ή τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του 
Συμβουλίου . 

(δ)      Να ανταποκρίνεται προς οποιαδήποτε οικονομικής φύσεως υποχρέωση προς το ΧΑΚ. 

Το Συμβούλιο έχει εξουσία για προστασία των επενδυτών να επιβάλλει σε συγκεκριμένο 
εκδότη επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές  προς τις  προβλεπόμενες  στην παρούσα 
υποχρεώσεις εάν διαπιστώνει ότι η φύση των δραστηριοτήτων του ή η οικονομική του 
κατάσταση έτσι επιβάλλει. 

Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να επιβάλλει σε εκδότη ο 
οποίος επενδύει σημαντικό ποσοστό του κεφαλαίου του σε κινητές αξίες επιπλέον των 
υποχρεώσεων των καθορισμένων για την αγορά που έχει καταταγεί όλες ή ορισμένες ή 
δεόντως υπό τις περιστάσεις αναπροσαρμοσμένες υποχρεώσεις όπως οι υποχρεώσεις των 
επενδυτικών οργανισμών. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.1.1.1 

 
Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.1.2 

1. Δημοσιοποίηση* πληροφοριών (ανακοινώσεις στο ΧΑΚ) 
 

1.1  Κάθε εκδότης οφείλει να δημοσιοποιεί πληροφορίες οι οποίες: 
 

(α)    επιβάλλεται όπως δημοσιοποιούνται από τον περί των Πράξεων Προσώπων που 
Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της 
Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο του 2005, ως εκάστοτε ισχύει και τις 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες, ή 

(β)  απαιτούνται για να δύνανται οι μέτοχοι του να ασκούν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα τους, ή 

(γ)  επιβάλλεται όπως δημοσιοποιούνται υπό του Νόμου ή τις Αποφάσεις του 
Συμβουλίου. 

(δ)    έχει ζητηθεί όπως δημοσιοποιηθούν από  την Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς ή υπό του 
Συμβουλίου. Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό της εις την παράγραφο αυτή 
προβλεπόμενης εξουσίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η δημοσιοποίηση 
πληροφοριών που αφορούν σημαντική διαφοροποίηση στη φύση ή έκταση των 
δραστηριοτήτων εκδότη, θα πρέπει να γίνεται δια της έκδοσης πληροφοριακού 
μνημονίου στο οποίο να περιγράφονται με σαφήνεια η φύση της διαφοροποίησης, 
οι επιδιωκόμενοι επιχειρηματικοί λόγοι, το επιχειρηματικό σχέδιο και οι 
προβλεπόμενες συνέπειες στις προοπτικές ή τα αποτελέσματα του εκδότη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.1 

1.2 Ο εκδότης οφείλει να απέχει από τη δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας, ικανής να θέσει 
ορισμένα πρόσωπα ή τάξη ή κατηγορία προσώπων σε προνομιακή θέση έναντι άλλων σε 
ότι αφορά τη διαπραγμάτευση των τίτλων ή ικανής να παραπλανήσει το κοινό ή να 
επιτρέψει την κατάρτιση συναλλαγών, σε τιμές που δεν ανταποκρίνονται στις πιο 
πρόσφατα διαθέσιμες πληροφορίες, σχετικά με τον εκδότη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.2 

 
 

* Ο τρόπος δημoσιοποίησης ορίζεται στους Νόμους ΧΑΚ άρθρο 118. 
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 Παραπoμπή 

1.3 Ο εκδότης έχει ιδιαίτερα την υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο πριν τη 
δημοσιοποίηση: 

(α)    κάθε ουσιώδη πληροφορία, ικανή να βοηθήσει τους δικαιούχους των τίτλων και το 
ευρύ κοινό εν γένει στην κατά το δυνατό καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης του 
και αξιολόγηση  των τίτλων, ώστε να αποτρέπεται διακύμανση της τιμής των 
τίτλων, που δε δικαιολογείται από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα κέρδη και τις 
προοπτικές του εκδότη, ή η οποία θα αποτρέπει εσφαλμένη εντύπωση σε ότι 
αφορά την έκταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ή της επενδυτικής 
δραστηριότητας, σχετικά με τους τίτλους του, και 

(β)    κάθε μείζονος σημασίας νέα εξέλιξη στη σφαίρα των δραστηριοτήτων του, που 
δεν είναι δημόσια γνωστή και που ενδέχεται, ως εκ των επιπτώσεων της επί των 
στοιχείων του  ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ή  της οικονομικής του 
κατάστασης ή τη γενική πορεία των εργασιών του: 

(i) να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή των χρηματοοικονομικών 
μέσων· 

(ii) προκειμένου περί εισηγμένων ομολογιακών αξιών, να επιφέρει ουσιώδη 
διακύμανση στην τιμή τους ή να επηρεάσει ουσιωδώς την ικανότητα του 
εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.3 

1.4 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να μην δημοσιοποιεί τις πιο πάνω πληροφορίες σε τρίτους, 
πριν αυτές ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο. 

Επιτρέπεται εντούτοις στον εκδότη, κατ’εξαίρεση του πιο πάνω κανόνα, η παροχή 
απολύτως εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμβούλους ή πρόσωπα με τα οποία 
ευρίσκεται σε διαπραγμάτευση προς σύναψη συμβάσεως ή χρηματοδότησης, όπως 
στην περίπτωση πιθανών αναδοχών ή χρηματοδοτών κεφαλαίου ή δανείων. Στην 
περίπτωση αυτή ο εκδότης οφείλει να εφιστά την προσοχή των προσώπων, στα οποία 
παρέχονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες, στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να 
συναλλάσσονται σε τίτλους του εκδότη, ή να προτρέπουν ή διευκολύνουν τρίτο ή να 
συνιστούν ή ανακοινώνουν σε τρίτο τέτοιες πληροφορίες, μέχρις ότου οι πληροφορίες 
αυτές καταστούν δημόσια γνωστές. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.4 

1.5 Σε περίπτωση που αναμένεται οποιαδήποτε μείζων εξέλιξη, δυνάμενη να επηρεάσει 
ουσιωδώς την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
προς διατήρηση του απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Εάν 
αδυνατεί να το πράξει, ή διαπιστώσει διαρροή των πληροφοριών αυτών, ο εκδότης οφείλει 
πάραυτα να εκδώσει ανάλογη προειδοποιητική ανακοίνωση. Τούτο επιβάλλεται να πράξει 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συναλλαγών προς εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών ή και ακόμη 
να ζητήσει από το Συμβούλιο προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο 
Χρηματιστήριο, εφόσον υφίσταται εύλογος πιθανότις προς τελείωση της πράξεως ή 
εφόσον οι διαπραγματεύσεις επεκτείνονται για να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό 
προσώπων. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.5 

1.6 Σε περίπτωση που ο εκδότης έχει κατά νόμο ή άλλως πως υποχρέωση προς ανακοίνωση 
σε τρίτους, πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να 
ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές έγκαιρα και εν πάσει περιπτώσει προηγουμένως στο 
Χρηματιστήριο, ώστε οι πληροφορίες αυτές να δημοσιοποιηθούν συγχρόνως στη 
χρηματιστηριακή αγορά. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.6 

1.7 Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει προς το Χρηματιστήριο τις πληροφορίες έγκαιρα και να 
ενεργεί προς τούτο ταχέως, ενόψει της απαιτούμενης προς κοινοποίηση των πληροφοριών 
αυτών διαδικασίας και του απαιτούμενου προς κατάρτιση της επίσημης ανακοίνωσης του 
Χρηματιστηρίου χρόνου. Ο χρόνος που απαιτείται προς τούτο ποικίλει, ανάλογα με την 
έκταση του κειμένου, το περιεχόμενο του και τον τρόπο παράδοσης του προς το 
Χρηματιστήριο. 

Ειδικότερα πληροφορίες προς ανακοίνωση, θα πρέπει να καταχωρούνται στο Μηχανισμό 
Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών και να διαβιβάζονται σε ξεχωριστό 
κείμενο από τυχόν συνοδευτική επιστολή, σχόλια, διευκρινίσεις ή άλλα αιτήματα του 
Εκδότη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.7 
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 Παραπoμπή 

1.8 Προκειμένου περί πληροφοριών που προορίζονται να δημοσιευθούν με οποιοδήποτε μέσο 
μαζικής ενημέρωσης, ο εκδότης οφείλει να τις ανακοινώνει προηγουμένως και έγκαιρα 
προς το Χρηματιστήριο, ώστε η επίσημη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου να εκδοθεί το 
ταχύτερο δυνατό και να προηγηθεί της δημοσίευσής τους. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.9 

1.9 Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο προορίζονται για άμεση 
κοινοποίηση, εκτός των περιπτώσεων όπου, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διευθυντή (του 
Χρηματιστηρίου), η κοινοποίηση αυτή αναβάλλεται λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως εις 
την περίπτωση πληροφοριών που θα κοινοποιηθούν συγχρόνως και σε άλλη χώρα, ή θα 
αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιογραφικής διασκέψεως ή άλλου παρόμοιου γεγονότος. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.10 

1.10 Σε περίπτωση που ο εκδότης επιθυμεί την αναβολή της κοινοποίησης των πληροφοριών 
που ανακοινώνει προς το Χρηματιστήριο, ο όρος αυτός θα αναγράφεται στην επικεφαλίδα 
του κειμένου της ανακοίνωσής του. 

Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν αναφέρεται στην αναβολή κοινοποίησης πληροφοριών 
η οποία προβλέπεται στον περί Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο 
εκτός εάν εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.11 

1.11 Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιεί την πρακτική της έκδοσης ανακοινώσεων με 
συνοδευτικό παράρτημα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι πρόσθετες πληροφορίες δυνατό να 
παρασχεθούν στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ή τηλεφωνικώς σε συγκεκριμένο 
τηλεφωνικό αριθμό, μόνο εφόσον οι παρεχόμενες πρόσθετες πληροφορίες δεν είναι 
πληροφορίες ουσιώδεις, που θα συνεπάγονται την κατάρτιση συναλλαγών, στις οποίες 
μόνο το ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών κατέχει τις πληροφορίες αυτές. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.12 

1.12 Σε περίπτωση που επίκειται η δημοσιοποίηση σε γενική συνέλευση των μετόχων 
πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να 
ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές προηγουμένως στο Χρηματιστήριο, ώστε αυτές να 
κοινοποιούνται συγχρόνως και προς το κοινό. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.13 

1.13 Σε περίπτωση  που ο εκδότης κρίνει ότι  η κοινοποίηση  πληροφοριών ενδέχεται  να 
παραβλάψει τα συμφέροντα του, οφείλει να θέσει το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου και να 
διαβουλεύεται μαζί του προς χειρισμό του θέματος. 

Το Συμβούλιο έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να απαλλάσσει τον εκδότη 
από την υποχρέωση προς κοινοποίηση των πληροφοριών, εφόσον κρίνει ότι η 
κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών θα παραβλάψει τα συμφέροντα του εκδότη, η δε 
απόκρυψη τους δεν ενδέχεται να απολήξει σε παραπλάνηση του κοινού. 

Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν αναφέρεται στην απαλλαγή κοινοποίησης 
οποιασδήποτε πληροφορίας την οποία ο εκδότης οφείλει να κοινοποιήσει δυνάμει του περί 
Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων 
Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.14 

1.14 Εκδότης που έχει εισηγμένους τίτλους του σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, οφείλει να 
διασφαλίζει τη σύγχρονη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, προς  όλα τα χρηματιστήρια, 
στα οποία έχει εισηγμένους τίτλους. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.15 

1.15 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει έγκαιρα στο ΧΑΚ την ημερομηνία κατά την 
οποία συνέρχονται τα όργανα διοικήσεώς του για να αποφασίσουν, δηλώσουν ή 
εισηγηθούν την καταβολή ή τη μη καταβολή μερίσματος ή για να εγκρίνουν την ανακοίνωση 
κερδών ή ζημιών για οποιοδήποτε έτος ή άλλη χρονική περίοδο.  

Ειδικότερα, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει την ημερομηνία, κατά την οποία 
συγκαλούνται τα όργανα διοικήσεώς του προς συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, 10 
ημέρες ενωρίτερα. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.16 
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2. Άμεση ανακοίνωση στο ΧΑΚ 

και, εφόσον είναι δυνατόν, τουλάχιστον μια ώρα πριν αρχίσει η χρηματιστηριακή 
συνάντηση (πριν από τις 9:00 πμ) 

 

2.1 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, ευθύς αμέσως μετά τη 
λήψη ή έγκριση της και, εφόσον είναι δυνατό, τουλάχιστο μία ώρα πριν αρχίσει η 
χρηματιστηριακή συνάντηση, για να διασφαλίζεται η έγκαιρη κοινοποίηση τους προς το 
επενδυτικό κοινό: 

(α) Κάθε απόφαση των οργάνων διοίκησης του προς καταβολή ή μη καταβολή 
μερισμάτων, διανομή κερδών ή πληρωμή τόκου αναφορικά με τίτλους 
εισηγμένους στο ΧΑΚ. 

Κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών ο εκδότης λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα 
που καταρτίζει προς τούτο ο Διευθυντής κατά τους πρώτους μήνες του έτους, στο 
οποίο διαλαμβάνονται οι ημερομηνίες που προτείνονται προς τους εκδότες, για 
λήψη αποφάσεων επί των πιο πάνω θεμάτων για το επόμενο έτος. 

(β) Κάθε απόφαση για έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις αυτών 
ως και τον τρόπο που αυτά θα δημοσιοποιηθούν. 

(γ) Προκειμένου περί εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ομολογιακών αξιών, κάθε 
απόφαση για νέα έκδοση ομολογιακών αξιών και ιδιαίτερα για οποιαδήποτε 
εγγύηση ή κάλυψη σχετικά με τις αξίες αυτές. 

(δ) Κάθε απόφαση ή πρόταση των οργάνων διοίκησης για αλλαγή στην 
κεφαλαιουχική του διάρθρωση ή στις εισηγμένες ομολογιακές του αξίες ή η οποία 
αφορά σχέδιο προνομιακής παραχώρησης τίτλων. 

(ε) Κάθε εξαγορά εισηγμένων αξιών. 

(στ) Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του προς τροποποίηση του ιδρυτικού 
εγγράφου και καταστατικού ή άλλου παρόμοιας φύσεως εγγράφου, που διέπει τη 
λειτουργία του εκδότη. 

(ζ) Κάθε πληροφορία σχετική με εξαγορά ή ρευστοποίηση σημαντικών περιουσιακών 
του στοιχείων αναφέροντας μεταξύ άλλων: 

(i) Τους επιχειρηματικούς λόγους που επιδιώκει, αναφέροντας κατά πόσο η 
σχετική απόφαση έχει ληφθεί κατόπιν συμβουλής οποιουδήποτε 
εμπειρογνώμονα. 

(ii) Το ιστορικό της επιχείρησης ή της εταιρείας που εξαγοράζεται ή πωλείται και 
τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων. 

(iii) Το είδος και το ύψος του ανταλλάγματος και τον τρόπο καταβολής του. 

(iv) Τυχόν υπεραξία ή κέρδος ή ζημία και τον τρόπο λογιστικού χειρισμού. 

(v) Εάν η συναλλαγή σχετίζεται ή επηρεάζει συμφέροντα του Γραμματέα του 
εκδότη ή “καθορισμένου προσώπου” σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται 
στον προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) του Νόμου μαζί με αναφορά 
στην σχέση που το καθορισμένο πρόσωπο έχει με τη συναλλαγή, τους 
αντισυμβαλλόμενους ή τους μεσολαβήσαντες στη σύναψή της. 

(vi) Δήλωση ότι η συναλλαγή γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση. 

(vii) Το όνομα ή ονόματα των αντισυμβαλλόμενων. 

(viii) Τον επηρεασμό που αναμένει στις προοπτικές ή τα αποτελέσματα του. 

(η) Κάθε μείζονα αλλαγή στις δραστηριότητες ή εργασίες του ιδίου, ή του 
συγκροτήματος στο οποίο ανήκει. 

(θ) Κάθε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς, που τον διέπει. 

(ι) Κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή άλλων κατόχων των αξιών 
του.  

(κ) Κάθε διορισμό, εκλογή, παραίτηση, μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή, 
του Ελεγκτή, του Προϊστάμενου Λογιστηρίου και του Γραμματέα. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.17 
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(λ) Κάθε άλλη πληροφορία που ο Νόμος του ή οι κανονιστικής φύσεως Οδηγίες της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλουν όπως ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.17 

2.2 Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο οποιαδήποτε μεταβολή στα 
δικαιώματα, τα οποία συνάπτονται σε μια κατηγορία εισηγμένων τίτλων, 
περιλαμβανομένης και της μεταβολής στο ποσοστό του επιτοκίου μιας ομολογιακής αξίας, 
και οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα, τα οποία συνάπτονται στους τίτλους στους 
οποίους τυχόν προορίζονται να μετατραπούν. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.18 

2.3 Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση και να 
δημοσιεύει σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, τη μέθοδο 
παραχωρήσεως των τίτλων, που προσφέρονται στο ευρύ κοινό έναντι χρηματικής 
αντιπαροχής, πριν από την έναρξη της διαπραγματεύσεως των τίτλων αυτών. 
  

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.19 

2.4 Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση, την εξαγορά 
εισηγμένων ομολογιακών αξιών του από τον ίδιο ή την αγορά ομολογιακών αξιών του από 
το συγκρότημα στο οποίο ανήκει, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω: 

(α) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός εφόσον εξαγοράσει ή έχουν αγορασθεί 
ως πιο πάνω προβλέπεται αθροιστικώς ομολογιακές αξίες σε ποσοστό τρία επί τοις 
εκατόν του συνόλου των αξιών. Επιπλέον οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός σε κάθε 
περίπτωση πρόσθετου ποσοστού ενός επί τοις εκατόν του συνόλου των αξιών. 

(β) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός μίαν ώρα τουλάχιστον πριν την ώρα 
έναρξης της χρηματιστηριακής συνάντησης της επόμενης της αγοράς ή εξαγοράς 
εργάσιμης ημέρας, και να δηλώνει το ποσό των ομολογιακών αξιών που 
αγοράσθηκαν ή εξαγοράσθηκαν και την τιμή της αγοράς ή εξαγοράς ή εφόσον η τιμή 
αυτή διαφέρει, την υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή αγοράς ή εξαγοράς. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.20 

2.5 Ο εκδότης, οφείλει να μεριμνά για την ετοιμασία, υπογραφή, δημοσιοποίηση και υποβολή 
στο Χρηματιστήριο, κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου του σύμφωνα με το 
έντυπο που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα 13 και ειδικότερα: 

(α) Οι πληροφορίες που θα περιέχει η κατάσταση θα αφορούν την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του κάθε ημερολογιακού έτους καθώς επίσης εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία κατά την οποία, συνέπεια μεταβολής, μέτοχος άμεσα ή ‘έμμεσα, 
αποκτά ή χάνει τον έλεγχο, ποσοστού  μετοχών, που είναι ίσο προς το ήμιση πλέον 
μία μετοχή του συνόλου των εκδομένων αξιών του εκδότη. 

(β) Η κατάσταση θα υποβάλλεται δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη μέσα σε 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που 
αφορά. 

(γ) Ο εκδότης θα έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση της υπογραφής στην ανάλογη 
σελίδα από το πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτή. Σελίδες δε που αφορούν ίδιες 
μετοχές ή μετοχές που  κατέχονται από υπαλλήλους ή ταμεία προνοίας υπαλλήλων 
εκδότη υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Εταιρείας θα είναι δυνατόν να υπογράφουν σελίδα της 
κατάστασης που αφορά πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται εκτός Κύπρου ή για οποιοδήποτε 
λόγο αδυνατεί να την υπογράψει, αναφέροντας τον λόγο που η εξασφάλιση της 
υπογραφής του κατέστη αδύνατη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.21 

2.6 Εκδότης οφείλει εντός περιόδου πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
εξάσκησης, εάν η εξάσκησης προβλέπεται σε συγκεκριμένη ημέρα, ή την τελευταία ημέρα 
της περιόδου εξάσκησης, εάν η εξάσκηση προβλέπεται σε συγκεκριμένη περίοδο, 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ή άλλων μετατρέψιμων τίτλων του, να ανακοινώνει στο 
Χρηματιστήριο στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των αξιών που έχουν μετατραπεί. Η 
υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που κανένας εκ των κατόχων των προς 
μετατροπή αξιών δεν εξασκήσει τα δικαιώματα.  

Ταυτόχρονα ο εκδότης θα πρέπει να μεριμνά για την ανακοίνωση της μετατροπής, δυνάμει 
των προβλεπόμενων στο άρθρο 23(1) του Νόμου και την παροχή προς το Κεντρικό 
Αποθετήριο Μητρώο των στοιχείων που αφορούν την εξάσκηση. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.22 
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2.7 Εκδότης ο οποίος προτίθεται να προχωρήσει   στην έκδοση νέων τίτλων του, οφείλει όπως 
προχωρεί στην εξαγγελία της σχετικής πρόθεσής του, μόνο όταν είναι έτοιμος: 

(α) Να συγκαλέσει την τυχόν απαιτούμενη συνέλευση των μετόχων του. 

(β)  Να πληροφορήσει τους επενδυτές επαρκώς και σαφώς για τα δεδομένα των νέων 
τίτλων που θα εκδοθούν αναφέροντας εάν είναι πρόσφορο, την αναλογία που θα 
προσφερθούν οι νέοι τίτλοι, τον τρόπο καθορισμού της τιμής εξάσκησης τους, το 
εύρος του ποσού που θα αντληθεί ή οποιανδήποτε άλλη πληροφορία ή στοιχείο 
προκειμένου οι επενδυτές να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για την σκοπούμενη 
έκδοση. 

(γ) Να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην υποβολή των απαιτούμενων για 
εξασφάλιση των αδειών που απαιτούνται. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.23 

2.8 Ο εκδότης έχει υποχρέωση μαζί με την ανακοίνωση του Άρθρου 135(2) του Νόμου, για 
κάθε ανάληψη θέσης ή μεταβολή στη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να 
επισυνάπτει αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος (CV) των προσώπων αυτών. 
Περαιτέρω ο εκδότης οφείλει να καταθέτει στο Χρηματιστήριο Υπεύθυνη Δήλωση των 
προσώπων αυτών σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 18Α. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.24 

2.9 Οποιαδήποτε προς δημοσιοποίηση πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται από τον 
εκδότη προς το Χρηματιστήριο μέσω της καταχώρησης της δια του Μηχανισμού Κεντρικής 
Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ). 

Σε περίπτωση όπου Εταιρεία/ Μέλος αντιμετωπίζει τεχνικό ή άλλο πρόβλημα σχετικά με 
την καταχώρηση ανακοινώσεων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΟΑΜ τότε θα πρέπει να 
ενημερώνει το Χρηματιστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
annoucements@cse.com.cy για το ακριβές τεχνικό ή άλλο πρόβλημα και να επισυνάπτει 
υπογραμμένη την ανακοίνωση που επιθυμεί να καταχωρηθεί στο Σύστημα ΟΑΜ. Στο 
ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το θέμα της ανακοίνωσης καθώς και η 
κατηγορία. 

Εάν η Εταιρεία/ Μέλος αδυνατεί να χρησιμοποιήσει και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως 
εναλλακτική λύση για δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της, τότε ως δεύτερη εναλλακτική 
λύση είναι η αποστολή της πιο πάνω πληροφόρησης (δηλαδή επιστολή με το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει, κατηγορία και θέμα της ανακοίνωσης και υπογραμμένη ανακοίνωση 
προς δημοσίευση), μέσω τηλεομοιότυπου στο ΧΑΚ στον αριθμό 22570308.  

Σημειώνεται και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις η Εταιρεία/ Μέλος θα πρέπει να 
ενημερώνει τηλεφωνικά και Λειτουργό του Τμήματος Εισαγωγής 

Εγκύκλιος 08-
2013, 12-2013 

3. Εξαμηνιαίες εκθέσεις 
 

3.1 O εκδότης έχει υποχρέωση να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Χρηματιστήριο προς 
ανακοίνωση, και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαμηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες 
του ιδίου και του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει και τα κέρδη ή τις ζημιές των ιδίων, 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους. 

Ν115(Ι)/2005 

Άρθρο 142 και 
143 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.2 

3.2 Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση καταρτίζεται μέσα σε προθεσμία τριών το βραδύτερο 
μηνών από της λήξεως της περιόδου στην οποία αφορά.  

Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει παράταση της πιο 
πάνω προθεσμίας. 

Εγκύκλιος 08 - 
2016 

3.3 Σε περίπτωση που προτείνεται αλλαγή στην περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος, ο 
εκδότης οφείλει να διαβουλεύεται με το Συμβούλιο σχετικά με την περίοδο που θα 
καλύπτεται από την εξαμηνιαία έκθεση. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.2 

3.4 Η εξαμηνιαία έκθεση είτε αποστέλλεται προς τους δικαιούχους των τίτλων είτε 
δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας αμέσως 
μετά την ανακοίνωση της έκθεσης στο Χρηματιστήριο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

mailto:annoucements@cse.com.cy
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3.5 Σε περίπτωση που η έκθεση δεν δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα, ο εκδότης οφείλει 
να διαθέτει χωρίς οποιανδήποτε επιβάρυνση ικανοποιητικό αριθμό αντίτυπων της 
έκθεσης στην έδρα του στη Δημοκρατία, ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στη 
Λευκωσία που θα ανακοινώνει. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.6 Σε περίπτωση που η έκθεση αποσταλεί στους δικαιούχους ο εκδότης έχει υποχρέωση να 
ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο την ημερομηνία αποστολής της έκθεσης στους 
δικαιούχους των τίτλων. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.7 Σε περίπτωση που η έκθεση θα δημοσιευτεί ο εκδότης έχει την επιλογή να δημοσιεύσει 
μόνο το λογαριασμό αποτελεσμάτων αναφέροντας στη δημοσίευση ότι ολόκληρο το 
κείμενο της έκθεσης διατίθεται προς το κοινό στην έδρα του στη Δημοκρατία ή σε άλλο 
προσιτό από το κοινό χώρο στην Λευκωσία που θα ανακοινώνει, χωρίς οποιαδήποτε 
επιβάρυνση. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.8 Κάθε έκθεση ή αγγελία ανακοινώσεως του εκδότη που αποστέλλεται, διατίθεται ή 
δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται προηγουμένως, ή ταυτόχρονα, ανάλογα με 
την περίπτωση, στο Χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.9 Στην ειδική ανακοίνωση του εκδότη προς το Χρηματιστήριο, θα διευκρινίζεται κατά πόσο  
η εξαμηνιαία έκθεση θα αποσταλεί στους δικαιούχους των τίτλων ή θα δημοσιευθεί σε 
ημερήσια εφημερίδα. Η ανακοίνωση αυτή θα αναφέρει επίσης ότι η έκθεση, σε περίπτωση 
που δεν πρόκειται να δημοσιευθεί, θα διατίθεται προς το κοινό, στην έδρα του εκδότη στη 
Δημοκρατία ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στην Λευκωσία. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.10 Στην εξαμηνιαία έκθεση θα συνάπτεται ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης (επεξηγηματική 
κατάσταση), που θα διαλαμβάνει όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται για να 
μπορέσουν οι επενδυτές να εκτιμήσουν ορθώς τις προοπτικές και τάσεις των 
δραστηριοτήτων, τα κέρδη και τις ζημίες του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο 
ανήκει, θα μνημονεύει κάθε ειδικό παράγοντα που επηρέασε τα πιο πάνω, κατά την 
περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση και θα παρέχει στοιχεία ικανά για να διενεργείται 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους. 

Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης (επεξηγηματική κατάσταση) μεταξύ άλλων θα 
περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: 

(α) Οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων, η οποία να είναι επαρκής και αρκετά 
εκτενής ώστε οι χρήστες της έκθεσης να μπορούν να εκτιμήσουν και να 
αξιολογήσουν τη διαμόρφωση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου. 

Τυχόν εισοδήματα από μη επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες δραστηριότητες του 
εκδότη θα πρέπει να επισημαίνονται. 

Σε σχέση με τους εγκεκριμένους επενδυτικούς οργανισμούς, μέρος της πιο πάνω 
ανάλυσης πρέπει να αποτελεί και η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
ιδίου του οργανισμού σε σχέση με την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς για την 
περίοδο. 

(β) Συγκριτική οικονομική ανάλυση των αριθμών που παρουσιάζονται για την περίοδο 
σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, η οποία να είναι επαρκής και 
αρκετά εκτενής ώστε να εντοπίζει και να επεξηγεί τις μεταβολές και τις διαφορές που 
παρουσιάζονται μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο περιόδων. 

(γ) Εντοπισμός και επεξήγηση κάθε ειδικού παράγοντα ο οποίος επηρέασε ή θα 
επηρεάσει τα αποτελέσματα της περιόδου ή τις προοπτικές και τάσεις των 
αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων των εκδοτών στο μέλλον. 

(δ) Κάθε άλλη ουσιώδης πληροφορία η οποία επηρέασε ή θα μπορούσε να επηρεάσει 
την εκτίμηση ή την αξιολόγηση εκ μέρους των χρηστών της έκθεσης, όπως: 

• των κερδοζημιών για την περίοδο ή για μελλοντικές περιόδους 

• των προοπτικών και τάσεων των δραστηριοτήτων 

• την εξασφάλιση ή απώλεια σημαντικών συμβολαίων ή συνεργασιών. 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.4 
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(ε) Όπου τούτο είναι δυνατό, η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης (επεξηγηματική 
κατάσταση) θα πρέπει να αναφέρεται και στις προοπτικές κατά το τρέχον έτος 

 

 

3.11 Η εξαμηνιαία έκθεση είναι διαθέσιμη και προσιτή στο κοινό για τουλάχιστον δέκα έτη μετά 
τη δημοσίευσή της. 

Νόμος ΧΑΚ 
Άρθρο 35(Ι) 

3.12 Όταν η εκδότρια εταιρεία κατέβαλε ή προτίθεται να καταβάλει  προκαταβολές μερισμάτων, 
τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να δείχνουν το αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των φόρων 
για το οικείο εξάμηνο και για τις προκαταβολές επί μερισμάτων που καταβλήθηκαν ή 
προτίθεται να καταβληθούν. 

Νόμος ΧΑΚ 
Άρθρο 143(3) 

3.13 Ο σχολιασμός περιλαμβάνει κάθε σημαντικό στοιχείο για να μπορούν οι επενδυτές να 
μορφώνουν τεκμηριωμένη γνώμη, γνωρίζοντας ακριβώς την κατάσταση, την εξέλιξη της 
δραστηριότητας και τα αποτελέσματα της εκδότριας εταιρείας και του συγκροτήματος, στο 
οποίο τυχόν ανήκει, καθώς και κάθε ιδιαίτερο παράγοντα που επηρέασε τη δραστηριότητα 
και τα αποτελέσματα αυτά κατά την περίοδο που εξετάζεται, και επιτρέπει τη σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους, ενώ αναφέρεται, στο μέτρο 
του δυνατού, στην εξέλιξη που προβλέπεται να έχει η εκδότρια εταιρεία και το συγκρότημα 
κατά το τρέχον οικονομικό έτος. 

Νόμος ΧΑΚ 
Άρθρο 143(4) 

3.14 Σε περίπτωση κατά την οποία εκδότρια εταιρεία καταρτίζει, την ίδια χρονική περίοδο 
εξαμηνιαίες εκθέσεις σε μη ενοποιημένη μορφή και εξαμηνιαίες εκθέσεις σε ενοποιημένη 
μορφή, δημοσιεύει και τις τελευταίες και, σε κάθε περίπτωση, αυτές που προβλέπονται 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Νόμος ΧΑΚ 
Άρθρο 144(1) 

3.15 Η εκδότρια εταιρεία αναφέρει στην εξαμηνιαία της έκθεση εάν αυτή έχει ελεγχθεί ή όχι από 
ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή. 

Νόμος ΧΑΚ 
72(Ι) του 
2009 

3.16 Στην περίπτωση που η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση έχει  υποβληθεί  σε  λογιστικό έλεγχο 
ή σε επισκόπηση από εγκεκριμένο ελεγκτή (auditor’s review), η έκθεση του τελευταίου ή 
η έκθεση επισκόπησης, αντίστοιχα, περιλαμβάνονται εξ’ ολοκλήρου στην εξαμηνιαία 
οικονομική έκθεση. Στην περίπτωση που η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση δεν έχει 
υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο ή σε επισκόπηση από ελεγκτή ή εαν αυτός έχει αρνηθεί να 
εκδώσει σχετική έκθεση, το γεγονός αυτό αναφέρεται από τον εκδότη στην εξαμηνιαία 
οικονομική έκθεση. 

Νόμος ΧΑΚ 
72(Ι) του 
2009 

4. Ετήσια έκθεση και λογαριασμοί 
 

4.1 Εκδότης δημοσιοποιεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών 
μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 
συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και 
ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 

Η ετήσια έκθεση και λογαριασμοί περιλαμβάνουν: 

(α) Τις  ετήσιες οικονομικές  καταστάσεις 

(β) Την έκθεση διαχείρισης, και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης 

(γ) Δήλωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, του γενικού διευθυντή, 
ή του προσώπου που ασκεί αντίστοιχα καθήκοντα, και του οικονομικού διευθυντή, 
εφόσον δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, και των υπευθύνων 
της εταιρείας για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των οποίων το 
ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα αναγράφονται σαφώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (7). 

Ν115(Ι)/2005 
Κεφάλαιο Γ 
Τμήμα 1 
Άρθρο.140(1), (2) 

 

Άρθρο 140, 141 
Νόμος 
115(Ι)/2005 

 

Άρθρο 151 
(1) Περί 
Εταιρειών 
Νόμος  

4.2 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, ευθύς αμέσως μετά τη 
λήψη ή έγκριση της και, εφόσον είναι δυνατό, τουλάχιστο μια ώρα πριν αρχίσει η 
χρηματιστηριακή συνάντηση, για να διασφαλίζεται η έγκαιρη κοινοποίηση τους προς το 
επενδυτικό κοινό, κάθε απόφαση για έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων και τις  
καταστάσεις αυτών ως και  τον  τρόπο  που αυτά θα  δημοσιοποιηθούν (π.χ. δημοσίευση 
σε εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Χρημαριστηρίου ή της εκδότριας εταιρείας). 

Ν115(Ι)/2005 
Κεφάλαιο Α 
Άρθρο 118(2)(β) 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις 
5.2.1.17(2) 
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4.3 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να διαβιβάσει αντίτυπο της ετήσιας έκθεσης και των ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων προς το Συμβούλιο του ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
εντός της προθεσμίας καταχώρησης της δια του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης 
Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ). Στους δικαιούχους των τίτλων η δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών γίνεται είτε με δημοσίευση σε μία ή περισσότερες εφημερίδες παγκύπριας 
κυκλοφορίας ή με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του εκδότη ή και στην ιστοσελίδα του 
ΧΑΚ, εντός της προθεσμίας. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώσει στο Συμβούλιο του ΧΑΚ 
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ημερομηνία και τον τρόπο δημοσιοποίησης τους 
προς τους μετόχους. 

Ν115(Ι)/2005 
Κεφάλαιο Α 
Άρθρο 
118(2)(α)-(β) 

 

Κεφάλαιο Γ 
Τμήμα 1 
Άρθρο 140(3) 

4.4 Κάθε εκδότης διασφαλίζει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες και 
προσιτές στο κοινό για τουλάχιστον δέκα έτη μετά τη δημοσίευση τους. 

Άρθρο 9 Νόμος 
35(Ι)/2016 

4.5 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα, όπως αυτά εμφανίζονται στους 
ετήσιους λογαριασμούς, για το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, 
διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε δημοσιευθείσα πρόβλεψη του εκδότη, δήλωση 
των οργάνων διοικήσεως του εκδότη που επεξηγεί τη διαφορά. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(1) 

4.6 Στην ετήσια έκθεση και στους ετήσιους λογαριασμούς του εκδότη θα περιλαμβάνονται και 
τα ακόλουθα: 

 

(α) Κάθε χώρα στην οποία ασκεί δραστηριότητες κάθε μία θυγατρική εταιρεία του εκδότη 
ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(2) 

(β) Τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με κάθε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική 
εταιρεία του εκδότη, ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης, στην οποία 
κατέχει κατά κυριότητα ποσοστό πέραν του είκοσι τοις εκατόν του μετοχικού της 
κεφαλαίου: 

(i) Τη χώρα στην οποία κυρίως λειτουργεί η εταιρεία αυτή, 

(i) το εκδοθέν κεφάλαιο και τις ομολογιακές αξίες της εταιρείας αυτής, και 

(ii) το ποσοστό συμμετοχής του, άμεσης ή έμμεσης, σε κάθε κατηγορία 
ομολογιακών αξιών. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(3) 

(γ) Κατάσταση, στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό, που κατά τη λήξη του 
οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, κατέχει  κατά κυριότητα, 
άμεσα ή έμμεσα, κάθε μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, ο σύζυγος ή τα 
ανήλικα τέκνα του, στο κεφάλαιο του εκδότη καθώς και το κεφάλαιο κάθε εταιρείας 
του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης, όπως επίσης και τα δικαιώματα 
προαίρεσης σε σχέση με το κεφάλαιο αυτό, καθορίζοντας συγχρόνως εάν πρόκειται 
περί ωφέλιμης ή μη ωφέλιμης κυριότητας (beneficial ή non beneficial interest). 

Στην κατάσταση  αυτή περιλαμβάνεται, υπό μορφή σημειώσεως, δήλωση του εκδότη 
εάν υπήρξε ή δεν υπήρξε οποιαδήποτε διακύμανση στο ποσοστό ή τα δικαιώματα 
αυτά, κατά το διάστημα μεταξύ της λήξεως του οικονομικού έτους και τριάντα ημερών 
πριν από την ημερομηνία της ειδοποιήσεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως 
του εκδότη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(4) 
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(δ) Κατάσταση που αφορά, συγκεκριμένη ημερομηνία των τελευταίων τριάντα ημερών 
πριν από την ημερομηνία της ειδοποιήσεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως 
του εκδότη, στην οποία αναφέρεται κάθε τρίτο πρόσωπο, γνωστό στον εκδότη, που 
κατέχει κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέντε τουλάχιστον επί τοις εκατόν της 
ονομαστικής αξίας οποιασδήποτε κατηγορίας κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου σε 
γενική συνέλευση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εις γνώση του εκδότη, πρόσωπο που 
να κατέχει το πιο πάνω ποσοστό, ο εκδότης οφείλει να δηλώσει στο Χρηματιστήριο 
το γεγονός. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(5) 

(ε) Την άποψη των οργάνων διοίκησης του εκδότη, σε ότι αφορά το φορολογικό 
καθεστώς που τον διέπει. Τυχόν αμφισβήτηση του φορολογικού αυτού καθεστώτος 
ανακοινώνεται πάραυτα από τον εκδότη προς το Χρηματιστήριο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(6) 

(στ) (i)   Πληροφορίες για κάθε σημαντική, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη 
υποπαράγραφο, σύμβαση που υφίσταται  ή υφίστατο κατά τη λήξη του 
οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, στην οποία ένα 
μέλος των οργάνων διοίκησης του εκδότη, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, 
έχει ή είχε, άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδες συμφέρον. Κατά τον ίδιο τρόπο 
βεβαιώνεται και το γεγονός της έλλειψης οποιασδήποτε τέτοιας συμβάσεως, 
με δήλωση προς το Χρηματιστήριο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(7) 

(ii) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του 
εκδότη ή μίας θυγατρικής του εταιρείας ή εταιρείας που ανήκει στο ίδιο 
συγκρότημα με τον εκδότη και ενός εκ των κυρίων κατά τα οριζόμενα πιο 
κάτω, μετοχών του εκδότη∙ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης έχει θυγατρικές εταιρείες ή ανήκει 
σε συγκρότημα, η πιο κάτω ποσοστιαία αναλογία θα εξευρίσκεται με 
αναφορά στις αγορές, πωλήσεις και εισπράξεις ή τα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία του συγκροτήματος σε ενοποιημένη μορφή· 

«Σημαντική σύμβαση» λογίζεται η σύμβαση που αντιπροσωπεύει σε ποσό 
η αξία, ποσοστό ίσο με το ένα τουλάχιστον επί τοις εκατό: 

•   του καθαρού ενεργητικού του εκδότη, στην περίπτωση μίας 
συναλλαγής σε σχέση με το κεφάλαιο του εκδότη ή μίας συναλλαγής 
με κύριο αντικείμενο την παροχή πιστώσεως∙ ή 

•   των συνολικών αγορών, πωλήσεων, πληρωμών και εισπράξεων του 
εκδότη, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις. 

«Κύριος μέτοχος» λογίζεται το πρόσωπο που ελέγχει ποσοστό δέκα 
τουλάχιστον επί τοις εκατό των μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε γενική 
συνέλευση ή ο μέτοχος που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη σύνθεση της 
πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(8)(α)–(δ) 

(ζ) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται με αντικείμενο  την παροχή 
υπηρεσιών από ένα κύριο μέτοχο προς τον εκδότη ή θυγατρική του εταιρεία. Κατ’ 
εξαίρεση δεν επιβάλλεται η ανακοίνωση της συμβάσεως αυτής, εφόσον οι δυνάμει 
της συμβάσεως παρεχόμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στον κύκλο της κύριας εργασίας 
του προσφέροντος τις υπηρεσίες, η δε συναφθείσα σύμβαση δε λογίζεται 
«σημαντική σύμβαση» κατά την πιο πάνω έννοια του όρου. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(9) 

(η) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση της οποίας δεν καταβάλλονται 
προς ένα μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη οι οφειλόμενες προς αυτό, από 
τον εκδότη ή θυγατρική του εταιρεία, απολαβές. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(10) 

(θ) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση δυνάμει της οποίας δεν 
καταβάλλονται σε οποιοδήποτε μέτοχο τα οφειλόμενα προς αυτόν, από τον εκδότη, 
ή θυγατρική του εταιρεία, μερίσματα. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(11) 
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(ι) Πληροφορίες για κάθε απόφαση των μετόχων, με την οποία εξουσιοδοτείται ο 
εκδότης προς εξαγορά εκείνων των ομολογιακών του αξιών που κυκλοφορούν κατά 
το τέλος του έτους, προκειμένου δε περί εξαγορών που γίνονται εκτός 
Χρηματιστηρίου, ή χωρίς να προηγηθεί προσφορά προς όλους τους δικαιούχους 
προς ολική ή μερική εξαγορά, πληροφορίες για τα ονόματα αυτών που πώλησαν ή 
προτίθενται να πωλήσουν προς τον εκδότη, τις ομολογιακές τους αξίες, κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(12) 

(κ) Αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 

(i) Τη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των 
τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 
αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων 
κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται 
με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν∙ 

(ii) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων του εκδότη, όπως τους 
περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την 
εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη των προνοιών 
των άρθρων 70 και 83 του Νόμου∙ 

(iii) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων 
έμμεσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή 
αλληλοσυμμετοχής), κατά την έννοια του άρθρου 166 του Νόμου∙ 

(iv) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων του εκδότη που παρέχουν ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων∙ 

(v) το μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα 
συμμετοχής των εργαζομένων του εκδότη, εφόσον τα δικαιώματα ελέγχου 
δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους∙ 

(vi) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους 
περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού 
ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή 
συστήματα στο οποία, με τη συνεργασία της εταιρείας, τα 
χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται 
από την κατοχή των τίτλων∙ 

(vii) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στον εκδότη και 
δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή/και στα 
δικαιώματα ψήφου∙ 

(viii) τους κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του 
διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, καθώς και όσον αφορά την 
τροποποίηση του καταστατικού του εκδότη∙ 

(ix) τις εξουσίες των μελών του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, ιδίως όσον 
αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών του εκδότη∙ 

(x) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει ο εκδότης και η οποία 
αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο 
του εκδότη κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα 
της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της 
θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στον εκδότη (η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν 
η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες 
βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων) 

(xi) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει ο εκδότης με τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του ή του προσωπικού του, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε 
περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματιστεί η 
απασχόλησή τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(14) 
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4.7 Έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην οποία 
θα αναφέρεται: 

(α) Σε ποία έκταση ο εκδότης έχει υιοθετήσει τις Αρχές του Κώδικα. Προκειμένου περί 
εκδοτών που μερικώς έχουν υιοθετήσει τις  Αρχές του  Κώδικα για την τυχόν 
πρόθεση τους και το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης και άλλων υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στον Κώδικα. 

(β) Επιβεβαίωση της τήρησης των διατάξεων του Κώδικα οι οποίες έχουν υιοθετηθεί  με 
αναφορά σε οποιαδήποτε παρέκκλιση και τους λόγους που την προκάλεσαν. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(13) 

5. Τρόπος διαβίβασης πληροφοριών 
 

5.1 Οποιαδήποτε προς δημοσιοποίηση πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται από τον 
εκδότη προς το Χρηματιστήριο μέσω της καταχώρησης της δια του Μηχανισμού Κεντρικής 
Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ).  

Σε περίπτωση όπου Εταιρεία/ Μέλος αντιμετωπίζει τεχνικό ή άλλο πρόβλημα σχετικά με 
την καταχώρηση ανακοινώσεων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΟΑΜ τότε θα πρέπει να 
ενημερώνει το Χρηματιστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

annoucements@cse.com.cy για το ακριβές τεχνικό ή άλλο πρόβλημα και να επισυνάπτει 

υπογραμμένη την ανακοίνωση που επιθυμεί να καταχωρηθεί στο Σύστημα ΟΑΜ. Στο 
ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το θέμα της ανακοίνωσης καθώς και η 
κατηγορία. 

Εάν η Εταιρεία/ Μέλος αδυνατεί να χρησιμοποιήσει και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως 
εναλλακτική λύση για δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της, τότε ως δεύτερη εναλλακτική 
λύση είναι η αποστολή της πιο πάνω πληροφόρησης (δηλαδή επιστολή με το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει, κατηγορία και θέμα της ανακοίνωσης και υπογραμμένη ανακοίνωση 
προς δημοσίευση), μέσω τηλεομοιότυπου στο ΧΑΚ στον αριθμό 22570308.  

Σημειώνεται και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις η Εταιρεία/ Μέλος θα πρέπει να 
ενημερώνει τηλεφωνικά και Λειτουργό του Τμήματος Εισαγωγής.  

 

Εγκύκλιος 08-
2013, 12-2013 

5.2 Οι εκδότες οφείλουν να διαβιβάσουν προς το Χρηματιστήριο  κατά  τον  πιο  πάνω 
προβλεπόμενο τρόπο: 

(α) Προκειμένου περί ανακοινώσεων ή εκθέσεων ή  καταστάσεων  τις  οποίες  θα πρέπει 
να δημοσιοποιήσουν εντός τακτής προβλεπόμενης προθεσμίας, πριν την πάροδο 
της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας αυτής. 

(β) Προκειμένου περί οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης το συντομότερο δυνατό μετά το 
συμβάν που αποτελεί αντικείμενο της ανακοίνωσης. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.7.3 

5.3 Οι εκδότες οφείλουν επιπρόσθετα να αποστέλλουν προς το Χρηματιστήριο αντίγραφο 
οποιασδήποτε δημοσίευσης που αφορά ανακοίνωση πληροφοριών που έχουν 
υποχρέωση να ανακοινώνουν εντός περιόδου που δεν είναι μεγαλύτερη των 10 ημερών 
από την ημερομηνία της δημοσίευσης. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.7.4 

5.4 Οι προς δημοσιοποίηση πληροφορίες με εξαίρεση τις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 
υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Οι 
εκδότες της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς δύνανται να υποβάλλουν όλες τις 
προς δημοσιοποίηση πληροφορίες τους είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.7.5 

mailto:annoucements@cse.com.cy%20για
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5.5 Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο η υποχρέωση 
ενημέρωσης, υποβολής, γνωστοποίησης ή κοινοποίησης εγγράφων ή πληροφοριών 
προς το Χρηματιστήριο πέραν των ανακοινώσεων, το Χρηματιστήριο έχει την εξουσία και 
αρμοδιότητα να αποδέχεται τα εν λόγω έγγραφα ή και πληροφορίες σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

Το Χρηματιστήριο θα καθορίζει με εγκύκλιο του τα έγγραφα ή και πληροφορίες που 
αποδέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, ή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, καθώς και τη 
διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω εγγράφων: 

Νοείται ότι, όπου το Χρηματιστήριο θα αιτείται την υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονικήκαι 
έντυπη μορφή, την ευθύνη για τη συμβατότητα και πανομοιότητα των εγγράφων που 
υποβάλλονται έχει το πρόσωπο που, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οφείλει να υποβάλει 
τα έγγραφα στο Χρηματιστήριο. 

Κάθε έγγραφο ή έντυπο για το οποίο απαιτείται, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, 
καταχώρηση στο Χρηματιστήριο δύναται να υπογράφεται με ηλεκτρονική μέθοδο εφόσον 
το Χρηματιστήριο καθορίσει με εγκύκλιο του λεπτομέρειες για την εν λόγω διαδικασία. 

Όπου γίνεται χρήση υπογραφής με ηλεκτρονική μέθοδο, αυτή θα θεωρείται ότι υπέχει την 
ίδια θέση με χειρόγραφη υπογραφή, για τους σκοπούς οποιασδήποτε ποινικής ή πολιτικής 
διαδικασίας, και το πρόσωπο που κάνει χρήση τέτοιας υπογραφής θα θεωρείται ότι έχει 
γνώση του περιεχομένου του εγγράφου που υπογράφει. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.7.6 

6. Εταιρικές δραστηριότητες 
 

6.1 Προκειμένου περί ανακοίνωσης απόφασης για έγκριση πληρωμής προμερίσματος ή 
μερίσματος, οι εκδότες θα πρέπει να μεριμνούν όπως η ημερομηνία καταγραφής 
καθορίζεται επακριβώς και ειδικότερα: 

(α) Σε περίπτωση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου  για  καταβολή προμερίσματος 
η ημερομηνία αρχείου θα πρέπει να είναι ημερομηνία η οποία έπεται της 
ανακοίνωσης της απόφασης κατά τουλάχιστο 7 εργάσιμες ημέρες. 

(β) Σε περίπτωση απόφασης για καταβολή μερίσματος η ημερομηνία αρχείου θα πρέπει 
να είναι ημερομηνία η οποία έπεται κατά τουλάχιστο 7 εργάσιμες ημέρες της 
ημερομηνίας που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για έγκριση της σχετικής 
πρότασης. 

(γ) Η καταβολή του προμερίσματος ή του μερίσματος θα πρέπει να γίνεται εντός 
περιόδου σαράντα ημερών από την έγκριση της σχετικής απόφασης. 

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, κατ’ εξαίρεση, μετά από γραπτό αιτιολογημένο αίτημα 
του Εκδότη, να επιτρέπει όπως η ημερομηνία αρχείου να έπεται κατά τουλάχιστο 7 
ημερολογιακές ημέρες της ανακοίνωσης της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή 
της ημερομηνίας που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για έγκριση της σχετικής 
πρότασης, ανάλογα με την περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο εκδότης θα πρέπει να 
ανακοινώνει πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, την ημερομηνία η οποία 
προτείνεται ως ημερομηνία αρχείου για τους δικαιούχους του μερίσματος/ 
προμερίσματος για την ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.8.1 

6.2 Προκειμένου περί πρότασης για έκδοση νέων αξιών ή παροχής οποιουδήποτε οφέλους 
στους κατόχους των τίτλων εκδότη, οι εκδότες θα πρέπει να μεριμνούν κατά το στάδιο της 
ανακοίνωσης της πρότασης ή της απόφασης έκδοσης νέων τίτλων ή της παραχώρησης 
οποιουδήποτε οφέλους να καθορίζεται επακριβώς ή τουλάχιστο κατά περιγραφή εάν δεν 
είναι δυνατός ο επακριβής καθορισμός της, η ημερομηνία καταγραφής η οποία πρέπει να 
έπεται της σχετικής απόφασης τουλάχιστο 7 εργάσιμες ημέρες. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.8.2 

6.3 Πριν την λήψη απόφασης σχετικά με την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, ο 
εκδότης θα πρέπει να διαβουλεύεται με την αρμόδια Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου 
προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα από δύο εκδότες. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.8.3 
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7. Αποκάλυψη συμβάσεων μελών οργάνων διοίκησης και 
αξιωματούχων του εκδότη 

 

7.1 Ανεξάρτητα από τυχόν άλλες υποχρεώσεις της, όταν συνάπτει συμφωνίες ή 
συναλλάσσεται με όργανα διοίκησής της, η εκδότρια εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με την 
κρατούσα κατά το χρόνο της συναλλαγής ή της κατάρτισης της συμφωνίας πρακτική και 
ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών ή την κατάρτιση συναλλαγών στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑΚ, και δημοσιεύει πληροφορίες για τη σύναψη ή κατάρτισή τους 
μέσα σε προθεσμία επτά κατ’ ανώτατο όριο ημερών, εφόσον η συνολική τους αξία 
υπερβαίνει το ποσό των ΛΚ100.000 (€170.860) ανά ημερολογιακό έτος ανά πρόσωπο ή 
ομάδα συνδεδεμένων προσώπων. 

Νόμος ΧΑΚ 
Άρθρο 137(1) 

7.2 (α) Για κάθε συμφωνία ή συναλλαγή που εμπίπτει στις πρόνοιες των Άρθρων 137 και 
157 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων1, το όργανο 
διοίκησης ή το καθορισμένο πρόσωπο ως αυτό ορίζεται στα Άρθρα 137(3) και (4) 
το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση με τη σύναψη τέτοιας συμφωνίας 
ή συναλλαγής, οφείλει, πριν τη λήψη σχετικής απόφασης, να δηλώνει τέτοιο 
συμφέρον σε προτεινόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής 
συνέλευσης των δικαιούχων των τίτλων του εκδότη ανάλογα με την περίπτωση. 

(β)    Το πρόσωπο αυτό δεν ψηφίζει σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου εν σχέση 
με οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία ή συναλλαγή και σε περίπτωση που ψηφίσει η 
ψήφος του δεν υπολογίζεται και ούτε ο ίδιος υπολογίζεται για την απαρτία στη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι πρόνοιες των εδαφίων (α) και (β) πιο 
πάνω ο εκδότης έχει υποχρέωση, στην ανακοίνωση που προβλέπουν τα Άρθρα 137(1) 
και 157(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, να περιλαμβάνει 
αναφορά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο/ οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση ήταν 
πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν συμφέρον οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης ή 
καθορισμένου προσώπου ως αυτό ορίζεται στο εδάφιο (α) πιο πάνω και ότι το 
επηρεαζόμενο όργανο διοίκησης ή καθοριζόμενο πρόσωπο απείχε από τη λήψη της 
σχετικής απόφασης στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.2.1 

 

Εγκύκλιος ΧΑΚ 
03-2011 
(4.3.2011) 

Περαιτέρω νοείται ότι, ο εκδότης στη σχετική ανακοίνωση θα αναφέρει τη διαδικασία με 
την οποία υπολογίστηκε η αξία της συναλλαγής και ότι εξασφάλισε, όπου αυτό ήταν 
εφικτό, πριν τη λήψη της οποιασδήποτε απόφασης, ανεξάρτητη εκτίμηση σε σχέση με τη 
συμφωνία ή συναλλαγή. 

Ο εκδότης οφείλει να διαθέτει προς επιθεώρηση από τους μετόχους ή μεριδιούχους, 
αντίγραφο κάθε σύμβασης υπηρεσίας οποιουδήποτε προσώπου που καθορίζεται στο 
εδάφιο (3) του άρθρου 157 του Νόμου διάρκειας πέραν του ενός έτους. Εάν η σύμβαση 
δεν είναι γραπτή, γραπτό υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι της σύμβασης. 
Το υπόμνημα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απολαβών είτε αυτές είναι 
χρηματικές είτε σε είδος είτε με τη μορφή συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας για το 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των τελευταίων δύο ετήσιων γενικών συνελεύσεων. Τα 
αντίγραφα αυτά θα διατίθενται προς επιθεώρηση στην έδρα του εκδότη ή στο Γραφείο 
μεταβιβάσεως των μετοχών ή μεριδίων του, καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 
και επίσημων αργιών, κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.2.2 

8. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
 

8.1 Ο καθορισμός της ημερομηνίας και ώρας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
εταιρειών των οποίων οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο ΧΑΚ, θα πρέπει να γίνεται μετά από 
συνεννόηση με το ΧΑΚ, ούτως ώστε να αποφεύγεται όσο αυτό είναι δυνατόν, η σύγκληση 
Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων δύο ή περισσότερων εταιρειών, κατά την ίδια ημερομηνία 
και ώρα. 

Εγκύκλιος ΧΑΚ 
16/2001 
(10.5.2001) 

                                                           
1  
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9. Επικοινωνία με τους δικαιούχους των τίτλων 
 

9.1 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει προς τους δικαιούχους των τίτλων κάθε 
σύγκληση συνελεύσεως στην οποία έχουν δικαίωμα να παραστούν ή, όπου εφαρμόζεται, 
να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, κάθε κατανομή και πληρωμή μερίσματος ή τόκου, κάθε 
έκδοση νέων τίτλων, περιλαμβανομένων και των διευθετήσεων για παραχώρηση, 
εγγραφή, αποποίηση, μετατροπή ή ανταλλαγή των τίτλων. Επιπλέον ο εκδότης έχει 
υποχρέωση να ανακοινώνει στους δικαιούχους των τίτλων κάθε σημαντική απόκτηση ή 
εκποίηση, κάθε εξαγορά και συγχώνευση ή πρόταση προς τούτο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.1 

9.2 Η ανακοίνωση γίνεται με ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους ή εγκύκλιο ή 
άλλο έντυπο που διατίθεται προς αυτούς, ή προκειμένου περί κομιστών ανώνυμων αξιών, 
με σχετική αγγελία στην ιστοσελίδα του εκδότη στο διαδύκτιο που δημοσιεύεται σε μία 
τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, στην οποία καθορίζεται η 
διεύθυνση στην οποία οι κομιστές μπορούν να προμηθευτούν αντίτυπο της 
ανακοινώσεως. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.2 

9.3 Κάθε ειδοποίηση, εγκύκλιος ή άλλο έντυπο ή αγγελία ανακοινώσεως του εκδότη, που 
αποστέλλεται, διατίθεται ή δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται προηγουμένως ή 
ταυτόχρονα από τον εκδότη στο Χρηματιστήριο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.3 

9.4 Σε περίπτωση που αποστέλλεται ειδοποίηση για σύγκληση γενικής συνελεύσεως, προς 
συζήτηση θεμάτων άλλων από τις συνήθεις εργασίες μιας γενικής συνελεύσεως, η 
ειδοποίηση που αποστέλλεται θα συνοδεύεται από επεξηγηματική εγκύκλιο. 

Εάν κατά τη γενική αυτή συνέλευση πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις επί θεμάτων ως τα 
ανωτέρω, η εγκύκλιος των οργάνων διοικήσεως θα περιλαμβάνει σχετική επεξηγηματική 
παράγραφο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.4 

9.5 Σε περίπτωση που εκδίδεται οποιαδήποτε ειδοποίηση, εγκύκλιος, ή επεξηγηματική 
εγκύκλιος προς τους δικαιούχους τίτλων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, αντίτυπο αυτής 
ή σύνοψη της θα εκδίδεται και αποστέλλεται και στους δικαιούχους όλων των άλλων 
εισηγμένων τίτλων του εκδότη, εκτός εάν το περιεχόμενο της δεν τους αφορά. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.5 

9.6 Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού  κεφαλαίου  του 
εκδότη, στην ειδοποίηση που αποστέλλεται προς σύγκληση της συνελεύσεως, θα 
συνάπτεται επεξηγηματική εγκύκλιος, στην οποία θα αναφέρεται κατά πόσο υπάρχει 
πρόθεση στο παρόν στάδιο προς έκδοση μέρους του κεφαλαίου αυτού. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.6 

9.7 Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου του εκδότη και 
εφόσον ποσοστό 10% τουλάχιστο του κεφαλαίου δεν θα εκδοθεί στο παρόν στάδιο σε 
μετοχές με δικαίωμα ψήφου, στη συναπτόμενη στην ειδοποίηση προς σύγκληση 
συνελεύσεως επεξηγηματική εγκύκλιο θα αναφέρεται το γεγονός πως η προτεινόμενη 
έκδοση κεφαλαίου δεν θα επάγεται διαφοροποίηση στον έλεγχο του εκδότη, χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση των μετόχων σε γενική συνέλευση. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.7 

9.8 Προκειμένου περί ειδοποιήσεως, που αφορά στη σύγκληση συνελεύσεως, η ειδοποίηση 
που αποστέλλεται στους δικαιούχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση 
αυτή, συνοδεύεται από έντυπο πληρεξούσιο έγγραφο, που παρέχει τη δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ των προτεινόμενων προς ψήφιση θεμάτων. 

Ειδικότερα: 

(α) Το πληρεξούσιο έγγραφο θα αναφέρει ότι ο μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει και ότι 
εφόσον αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος 
αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. 

(β) Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, το 
πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να διαθέτει επαρκή χώρο για να παρασχεθεί η 
δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους 
προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.8 
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9.9 Προκειμένου περί Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ο εκδότης οφείλει σε χρονικό διάστημα 
που δεν είναι μικρότερο των 20 ημερών και μεγαλύτερο των  45 ημερών από την 
ημερομηνία εξάσκησης ή την πρώτη ημέρα της περιόδου εξάσκησης να υπενθυμίσει τους 
κατόχους των δικαιωμάτων με σχετική ανακοίνωση του προς το Χρηματιστήριο, την οποία 
θα δημοσιεύσει επίσης σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας. 

Στη σχετική ανακοίνωση ο εκδότης θα πρέπει να αναφέρει την αμέσως πριν την 
ανακοίνωση τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής. 

Προκειμένου περί της τελευταίας περιόδου κατά την οποία είναι δυνατή η εξάσκηση 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, των οποίων η εξάσκηση είναι δυνατή σε περισσότερες 
από μία χρονικές περιόδους, ο εκδότης έχει υποχρέωση επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω 
να αποστείλει σε κάθε δικαιούχο, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, γραπτή 
ειδοποίηση με τα προβλεπόμενα στοιχεία καθώς και αναφορά για την τελευταία 
ημερομηνία που θα είναι δυνατή η διαπραγμάτευση της. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.9 

9.10 Τα διοικητικά συμβούλια των εκδοτών έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν επεξηγηματικές 
εκθέσεις στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους, σχετικά με τα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.4.1(14) των Κανονιστικών Αποφάσεων. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.10 

10. Έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης 
 

10.1 Το ΧΑΚ προτρέπει τις εταιρείες που έχουν τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ όπως 
εφαρμόσουν τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ). 

Εγκύκλιος ΧΑΚ 
14/2003 
(11.4.2003) 

10.2 Τον Απρίλιο του 2014 το ΧΑΚ εξέδωσε την 4η αναθεωρημένη έκδοση του ΚΕΔ. 

 

Εγκύκλιος ΧΑΚ 

04-2014 ΧΑΚ 
06/2006 
(3.3.2006) 

11. Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις 
 

11.1 Εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους σε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά 
επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων τους, οφείλουν αδιαλείπτως και 
ανελλιπώς να: 

(α) Καθιστούν γνωστό προς τους τρίτους ότι η αγορά στην οποία συμμετέχουν δεν είναι 
ρυθμιζόμενη οργανωμένη αγορά υπό την έννοια που οι προαναφερόμενοι όροι 
απαιτούνται στο άρθρο 2 του περί Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Άσκηση 
Επενδυτικών Δραστηριοτήτων Λειτουργία Ρυθμιζόμενων Αγορών και Συναφών 
Θεμάτων Νόμου. 

(β) Να ενημερώνουν άμεσα το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση διακοπής, αλλαγής ή 
ανανέωσης της συνεργασίας τους με τον Σύμβουλο Εισαγωγής ή με Ειδικό 
Διαπραγματευτή. 

(γ) Οφείλουν να μεριμνούν για την ετοιμασία, υπογραφή, δημοσιοποίηση και υποβολή 
στο Χρηματιστήριο κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου τους κατά την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους, καθώς επίσης εντός επτά 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία, συνέπεια μεταβολής, 
μέτοχος άμεσα ή έμμεσα, αποκτά ή χάνει τον έλεγχο, ποσοστού  μετοχών, που είναι 
ίσο προς το ήμιση πλέον μία μετοχή του συνόλου των εκδομένων αξιών του εκδότη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.3.7.1 

12. Χρονοδιάγραμμα οικονομικών αποτελεσμάτων 
 

12.1 Επισυνάπτεται πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ο οποίος συνοψίζει τις διάφορες ημερομηνίες 
ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εκδοτών που έχουν εισηγμένους τίτλους 
στο Χρηματιστήριο στην Ν.Ε.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις – Ν.Ε.Α. 
 

Συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς του 
μετοχικού κεφαλαίου 

Σύμβουλος Εισαγωγής ή Ειδικός 
Διαπραγμάτευσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα οικονομικών αποτελεσμάτων – Ν.Ε.Α. 
(για εκδότες με οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου) 

 

Ημερομηνία 
ανακοίνωσης 

Οικονομικά αποτελέσματα 

30 Απριλίου Ετήσιες εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. 

30 Σεπτεμβρίου Εξαμηνιαία έκθεση για την περίοδο που 
λήγει στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. 
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Κατάλογος Β 
 
 

Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών 
Τίτλων Εισηγμένων στις 
Οργανωμένες Αγορές του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 



Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Εισηγμένων Τίτλων – Οργανωμένες Αγορές 

23 

    

 

 

 

 

Περιεχόμενα 
 

Σελίδα 

1. Δημοσιοποίηση πληροφοριών (ανακοινώσεις στο ΧΑΚ) [24] 

2. Άμεση ανακοίνωση στο ΧΑΚ [30] 

3. Εξαμηνιαίες εκθέσεις [34] 

4. Ετήσια έκθεση και λογαριασμοί [37] 

5. Προειδοποίηση κερδοφορίας [43] 

6. Αποκάλυψη συμβάσεων μελών οργάνων διοίκησης και αξιωματούχων του εκδότη [44] 

7. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης [45] 

8. Επικοινωνία με τους δικαιούχους των τίτλων [45] 

9. Έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης [47] 

10. Επιτροπή ελέγχου [50] 

11. Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις [51] 

12. Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις για εκδότες που δραστηριοποιούνται  

στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών [52] 

13. Χρονοδιάγραμμα οικονομικών αποτελεσμάτων [54] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις – Οργανωμένες Αγορές [55] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα οικονομικών αποτελεσμάτων – Οργανωμένες Αγορές [57] 
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Συνεχείς Υποχρεώσεις Εκδοτών Εισηγμένων Τίτλων – 
Οργανωμένες Αγορές 

 

 
Παραπoμπή 

Εκδότης  εισηγμένων  τίτλων  οφείλει  να  τηρεί  αδιαλείπτως  και  ανελλιπώς  εκτός  των 
υποχρεώσεων του δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου τα ακόλουθα: 

α) να τηρεί τις γενικές συνεχείς υποχρεώσεις των εκδοτών, τις συνεχείς 
υποχρεώσεις οι οποίες ειδικά προβλέπονται αναφορικά προς την αγορά στην 
οποία έχει εισηγμένες αξίες του ή οι οποίες ειδικά θα του επιβληθούν καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

β) να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί κατά πάντα χρόνο τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής στην αγορά που έχει εισηγμένες αξίες του εκτός οποιασδήποτε 
προϋπόθεσης η οποία εκ της φύσεως της δεν είναι δυνατό να αποτελεί συνεχή 
υποχρέωση. 

γ) να μεριμνά όπως τα όργανα διοίκησης, ή τα πρόσωπα που τα στελεχώνουν, οι 
αξιωματούχοι ή οι σύμβουλοι του ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους που 
προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο ή τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του 
Συμβουλίου ή τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

δ) να ανταποκρίνεται προς οποιαδήποτε οικονομικής φύσεως υποχρέωση προς το 
ΧΑΚ. 

Το Συμβούλιο έχει εξουσία για προστασία των επενδυτών να επιβάλλει σε συγκεκριμένο 
εκδότη επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές  προς τις  προβλεπόμενες  στην παρούσα 
υποχρεώσεις εάν διαπιστώνει ότι η φύση των δραστηριοτήτων του ή η οικονομική του 
κατάσταση έτσι επιβάλλει. 

Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να επιβάλλει σε εκδότη ο 
οποίος επενδύει σημαντικό ποσοστό του κεφαλαίου του σε κινητές αξίες επιπλέον των 
υποχρεώσεων των καθορισμένων για την αγορά που έχει καταταγεί όλες ή ορισμένες ή 
δεόντως υπό τις περιστάσεις αναπροσαρμοσμένες υποχρεώσεις όπως οι υποχρεώσεις των 
επενδυτικών οργανισμών. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.1.1.1 

και 

5.1.2  

1. Δημοσιοποίηση† πληροφοριών (ανακοινώσεις στο ΧΑΚ) 
 

1.1  Κάθε εκδότης οφείλει να δημοσιοποιεί πληροφορίες οι οποίες: 

α) επιβάλλεται όπως δημοσιοποιούνται από τον περί των Πράξεων Προσώπων 
που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της 
Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο του 2005, ως εκάστοτε ισχύει και τις 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες και από τον περί των Προϋποθέσεων 
Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο 
ως εκάστοτε ισχύει και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες, ή 

β) απαιτούνται για να δύνανται οι μέτοχοι του να ασκούν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα τους, ή 

γ) επιβάλλεται όπως δημοσιοποιούνται υπό του Νόμου του ΧΑΚ ή τις Αποφάσεις 
του Συμβουλίου του ΧΑΚ 

δ) έχει ζητηθεί όπως δημοσιοποιηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το 
Συμβούλιο του ΧΑΚ. Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό της εις την παράγραφο 
αυτή προβλεπόμενης εξουσίας του Συμβουλίου του ΧΑΚ και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, η δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν σημαντική 
διαφοροποίηση στη φύση ή έκταση των δραστηριοτήτων εκδότη, θα πρέπει να 
γίνεται δια της έκδοσης πληροφοριακού μνημονίου στο οποίο να περιγράφονται 
με σαφήνεια η φύση της διαφοροποίησης, οι επιδιωκόμενοι επιχειρηματικοί 
λόγοι, το επιχειρηματικό σχέδιο και οι προβλεπόμενες συνέπειες στις 
προοπτικές ή τα αποτελέσματα του εκδότη. 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.1 

 
 

 

† Ο τρόπος δημoσιοποίησης ορίζεται στο Άρθρο 37, εδάφιο (1) του Νόμου 72(Ι) του 2009 που προνοεί για τις 

προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με πληροφορίες που αφορούν έκδοτη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. 
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1.2 Ο εκδότης οφείλει να απέχει από τη δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας ικανής να 
θέσει ορισμένα πρόσωπα ή τάξη ή κατηγορία προσώπων σε προνομιακή θέση 
έναντι άλλων σε ότι αφορά τη διαπραγμάτευση των τίτλων ή ικανής να 
παραπλανήσει το κοινό ή να επιτρέψει την κατάρτιση συναλλαγών, σε τιμές που δεν 
ανταποκρίνονται στις πιο πρόσφατα διαθέσιμες πληροφορίες, σχετικά με τον εκδότη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.2 

1.3 Ο  εκδότης  έχει  ιδιαίτερα  την  υποχρέωση  να  ανακοινώνει  στο  ΧΑΚ  πριν  τη 
δημοσιοποίηση: 

α) κάθε ουσιώδη πληροφορία, ικανή να βοηθήσει τους δικαιούχους των τίτλων και 
το ευρύ κοινό εν γένει στην  κατά το δυνατό καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης 
του και αξιολόγηση των τίτλων, ώστε να αποτρέπεται διακύμανση της τιμής των 
τίτλων, που δε δικαιολογείται από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα κέρδη και τις 
προοπτικές του εκδότη, ή η οποία θα αποτρέπει εσφαλμένη εντύπωση σε ότι 
αφορά την έκταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ή της επενδυτικής 
δραστηριότητας, σχετικά με τους τίτλους του, και 

β) κάθε μείζονος σημασίας νέα εξέλιξη στη σφαίρα των δραστηριοτήτων του, που 
δεν είναι δημόσια γνωστή και που ενδέχεται, ως εκ των επιπτώσεων της επί των 
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ή της οικονομικής του 
κατάστασης ή τη γενική πορεία των εργασιών του: 

(i) να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή των χρηματοοικονομικών 
μέσων. 

(ii) προκειμένου περί εισηγμένων ομολογιακών αξιών, να επιφέρει 
ουσιώδη διακύμανση στην τιμή τους ή να επηρεάσει ουσιωδώς την 
ικανότητα του εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.3 

1.4 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να μην δημοσιοποιεί τις πιο πάνω πληροφορίες σε 
τρίτους, πριν αυτές ανακοινωθούν στο ΧΑΚ. 

Επιτρέπεται εντούτοις στον εκδότη, κατ’εξαίρεση του πιο πάνω κανόνα, η παροχή 
απολύτως εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμβούλους ή πρόσωπα με τα οποία 
ευρίσκεται σε διαπραγμάτευση προς σύναψη συμβάσεως ή χρηματοδότησης, όπως 
στην περίπτωση πιθανών αναδόχων ή χρηματοδοτών κεφαλαίου ή δανείων. Στην 
περίπτωση αυτή ο εκδότης οφείλει να εφιστά την προσοχή των προσώπων, στα 
οποία παρέχονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες, στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να 
συναλλάσσονται σε τίτλους του εκδότη, ή να προτρέπουν ή διευκολύνουν τρίτο ή να 
συνιστούν ή ανακοινώνουν σε τρίτο τέτοιες πληροφορίες, μέχρις ότου οι 
πληροφορίες αυτές καταστούν δημόσια γνωστές. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.4 

1.5 Σε περίπτωση που αναμένεται  οποιαδήποτε  μείζων  εξέλιξη,  δυνάμενη  να 
επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια προς διατήρηση του απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών αυτών. Εάν αδυνατεί να το πράξει, ή διαπιστώσει διαρροή των 
πληροφοριών αυτών, ο εκδότης οφείλει πάραυτα να εκδώσει ανάλογη 
προειδοποιητική ανακοίνωση. Τούτο επιβάλλεται να πράξει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
συναλλαγών προς εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών ή και ακόμη να ζητήσει από το 
Συμβούλιο του ΧΑΚ προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο 
ΧΑΚ, εφόσον υφίσταται εύλογος πιθανότις προς τελείωση της πράξεως ή εφόσον οι 
διαπραγματεύσεις επεκτείνονται για να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό προσώπων. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.5 

1.6 Σε περίπτωση που ο εκδότης έχει κατά νόμο ή άλλως πως υποχρέωση προς 
ανακοίνωση σε τρίτους, πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο 
εκδότης οφείλει να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές έγκαιρα και εν πάσει 
περιπτώσει προηγουμένως στο ΧΑΚ, ώστε οι πληροφορίες αυτές να 
δημοσιοποιηθούν συγχρόνως στη χρηματιστηριακή αγορά. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.6 
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1.7 Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει προς το ΧΑΚ τις πληροφορίες έγκαιρα και να 
ενεργεί προς τούτο ταχέως, ενόψει της απαιτούμενης προς κοινοποίηση των 
πληροφοριών αυτών διαδικασίας και του απαιτούμενου προς κατάρτιση της 
επίσημης ανακοίνωσης του ΧΑΚ χρόνου. Ο χρόνος που απαιτείται προς τούτο 
ποικίλει, ανάλογα με την έκταση του κειμένου, το περιεχόμενο του και τον τρόπο 
παράδοσης του προς το ΧΑΚ. 

Ειδικότερα πληροφορίες προς ανακοίνωση, θα πρέπει να καταχωρούνται στο 
Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών και να 
διαβιβάζονται σε ξεχωριστό κείμενο από τυχόν συνοδευτική επιστολή, σχόλια, 
διευκρινίσεις ή άλλα αιτήματα του Εκδότη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.7 

1.8 Προκειμένου περί πληροφοριών που προορίζονται να δημοσιευθούν με 
οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, ο εκδότης οφείλει να τις ανακοινώνει 
προηγουμένως και έγκαιρα προς το ΧΑΚ, ώστε η επίσημη ανακοίνωση του ΧΑΚ να 
εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό και να προηγηθεί της δημοσίευσής τους. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.9 

1.9 Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται στο ΧΑΚ προορίζονται για άμεση κοινοποίηση, 
εκτός των περιπτώσεων όπου, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διευθυντή, η 
κοινοποίηση αυτή αναβάλλεται λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως στην περίπτωση 
πληροφοριών που θα κοινοποιηθούν συγχρόνως και σε άλλη χώρα, ή θα 
αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιογραφικής  διασκέψεως ή άλλου παρόμοιου 
γεγονότος. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.10 

1.10 Σε περίπτωση που ο εκδότης επιθυμεί την αναβολή της κοινοποίησης των 
πληροφοριών που ανακοινώνει προς το ΧΑΚ, ο όρος αυτός θα αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα του κειμένου της ανακοίνωσής του. 

Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν αναφέρεται στην αναβολή κοινοποίησης 
πληροφοριών η οποία προβλέπεται στον περί Πράξεων Προσώπων που κατέχουν 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς 
(Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο εκτός εάν εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη άδεια από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.11 

1.11 Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιεί την πρακτική της έκδοσης ανακοινώσεων με 
συνοδευτικό παράρτημα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι πρόσθετες πληροφορίες 
δυνατό να παρασχεθούν στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ή τηλεφωνικώς σε 
συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, μόνο εφόσον οι παρεχόμενες πρόσθετες 
πληροφορίες δεν είναι  πληροφορίες ουσιώδεις, που θα συνεπάγονται την κατάρτιση 
συναλλαγών, στις οποίες μόνο το ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών κατέχει τις 
πληροφορίες αυτές. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.12 

1.12 Σε περίπτωση που επίκειται η δημοσιοποίηση σε γενική συνέλευση των μετόχων 
πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να 
ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές προηγουμένως στο ΧΑΚ, ώστε αυτές να 
κοινοποιούνται συγχρόνως και προς το κοινό. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.13 
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1.13 Σε περίπτωση που ο εκδότης κρίνει ότι η κοινοποίηση πληροφοριών ενδέχεται να 
παραβλάψει τα συμφέροντά του, οφείλει να θέσει το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου 
του ΧΑΚ και να διαβουλεύεται μαζί του προς χειρισμό του θέματος. 

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να 
απαλλάσσει τον εκδότη από την υποχρέωση προς κοινοποίηση των πληροφοριών, 
εφόσον κρίνει ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών θα παραβλάψει τα 
συμφέροντα του εκδότη, η δε απόκρυψη τους δεν ενδέχεται να καταλήξει σε 
παραπλάνηση του κοινού. 

Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν αναφέρεται στην απαλλαγή κοινοποίησης 
οποιασδήποτε πληροφορίας την οποία ο εκδότης οφείλει να κοινοποιήσει δυνάμει 
του περί Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των 
Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.14 

1.14 Εκδότης που έχει εισηγμένους τίτλους του σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, οφείλει 
να διασφαλίζει τη σύγχρονη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, προς όλα τα 
χρηματιστήρια, στα οποία έχει εισηγμένους τίτλους. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.15 

1.15 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει έγκαιρα στο ΧΑΚ την ημερομηνία κατά 
την οποία συνέρχονται τα όργανα διοικήσεώς του για να αποφασίσουν, δηλώσουν ή 
εισηγηθούν την καταβολή ή τη μη καταβολή μερίσματος ή για να εγκρίνουν την 
ανακοίνωση κερδών ή ζημιών για οποιοδήποτε έτος ή άλλη χρονική περίοδο.  

Ειδικότερα, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει την ημερομηνία, κατά την οποία 
συγκαλούνται τα όργανα διοικήσεώς του προς συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, 10 
ημέρες ενωρίτερα. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.16 
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1.16 Κάθε εκδότης μετοχών ή χρεωστικών τίτλων έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α) στην περίπτωση που η Δημοκρατία αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής του, 
να διασφαλίζει ότι διατίθενται στη Δημοκρατία όλες οι απαραίτητες 
διευκολύνσεις και πληροφορίες, ούτως ώστε οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι χρεωστικών 
τίτλων να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους, 

β) να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των στοιχείων και δεδομένων, 

γ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή, στην περίπτωση που 
ο εκδότης έχει συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος, της νομοθεσίας του εν λόγω 
κράτους μέλους, να μην παρεμποδίζει την άσκηση δια πληρεξουσίου των 
δικαιωμάτων των μετόχων ή κατόχων χρεωστικών τίτλων, 

δ) να παρέχει πληροφορίες, αναφορικά με: 

(i) τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεών 
του, 

(ii) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, στους 
κατόχους μετοχών, και την πληρωμή τόκων, την άσκηση ενδεχόμενων 
δικαιωμάτων μετατροπής, ανταλλαγής, εγγραφής η ακύρωσης στους 
κατόχους μετοχικών τίτλων, 

(iii) την εξόφληση μετοχικών τίτλων, 

(iv) το δικαίωμα συμμετοχής των μετόχων ή κατόχων χρεωστικών τίτλων 
στις συνελεύσεις, 

ε) να διαθέτει του απαιτούμενου τύπου πληρεξούσιο, σε έντυπη ή, όπου αυτό 
εφαρμόζεται, σε ηλεκτρονική μορφή, σε κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα 
ψήφου σε συνέλευση, μαζί με την πρόσκληση για τη συνέλευση, και, 
προκειμένου περί συνελεύσεων που συγκαλούνται δια ανακοίνωσης χωρίς 
πρόσκληση προς έκαστο μέτοχο ή κάτοχο χρεωστικών τίτλων, προς έκαστο 
μέτοχο ή κάτοχο που το ζητά, 

στ) να ορίζει χρηματοοικονομικό οργανισμό ως αντιπρόσωπο, μέσω του οποίου οι 
μέτοχοι ή κάτοχοι χρεωστικών τίτλων μπορούν να ασκήσουν τα οικονομικά τους 
δικαιώματα, και 

ζ) να δημοσιεύει ανακοινώσεις ή να κυκλοφορεί εγκυκλίους, αναφορικά με την 
κατανομή και πληρωμή μερισμάτων ή την έκδοση νέων μετοχών, 
περιλαμβάνοντας πληροφορίες για τον τρόπο κατανομής, εγγραφής, ακύρωσης 
ή μετατροπής. 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙV Άρθρο 
25(2) & 25(3) & 
26(2) & 26(3) 

1.17 Κάθε εκδότης έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί τον συνολικό αριθμό  των 
δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου του, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, 
κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε αύξηση ή μείωση του συνολικού αριθμού 
αυτού. 

Εγκύκλιος ΕΚ 
ΕΓ190-2012-02 
(5.4.2012) 
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1.18 Για σκοπούς διαβίβασης πληροφοριών, κάθε εκδότης μετοχών  ή  χρεωστικών τίτλων 
δύναται να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι, η απόφαση για 
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων λαμβάνεται σε γενική συνέλευση και η 
διαβίβαση των πληροφοριών ανταποκρίνεται στους ακόλουθους, τουλάχιστον, 
όρους: 

α) η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων δεν εξαρτάται από τον τόπο της 
έδρας ή της κατοικίας του μετόχου ή των προσώπων που έχουν κοινοποιηθεί 
στον εκδότη ότι έχουν δικαίωμα να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου ή του κατόχου 
χρεωστικών τίτλων ή του πληρεξουσίου του αντιπροσώπου, 

β) εξασφαλίζεται σύστημα αναγνώρισης, ώστε οι μέτοχοι ή τα πρόσωπα που 
έχουν κοινοποιηθεί στον εκδότη ότι έχουν δικαίωμα να ασκούν τα δικαιώματα 
ψήφου ή οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων, πράγματι μπορούν να λάβουν τις 
πληροφορίες, 

γ) ζητείται γραπτώς, από τους μετόχους ή τα πρόσωπα που έχουν κοινοποιηθεί 
στον εκδότη ότι έχουν το δικαίωμα να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου ή τους 
κατόχους χρεωστικών τίτλων, να συναινέσουν για τη χρησιμοποίηση 
ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση πληροφοριών, 

δ) η τυχόν κατανομή των εξόδων,  που συνεπάγεται η  διαβίβαση των 
πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, καθορίζεται από τον εκδότη σύμφωνα με 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙV Άρθρο 
25(4) & 26(5) 

1.19 Εκδότης που αντλεί κεφάλαιο αμέσως πριν ή μετά την εισαγωγή του το οποίο 
υπερβαίνει το ποσό των €850.000,00 ανεξάρτητα εάν το κεφάλαιο έχει αντληθεί 
κατόπιν έκδοσης οποιασδήποτε μορφής αξίας ή εάν αυτό έχει αντληθεί διά δόσεων 
ή σταδιακά οφείλει πριν τη συμπλήρωση ενός έτους από την είσπραξή του κεφαλαίου 
που έχει αντληθεί, ή εάν το αντληθέν κεφάλαιο θα εισπράττεται σταδιακά εντός ενός 
έτους από την είσπραξη ποσού που συνολικά υπερβαίνει το ποσό των €850.000,00 
να υποβάλει στο Χρηματιστήριο προς δημοσιοποίηση σχετική πληροφοριακή έκθεση 
ή ενδιάμεση πληροφοριακή έκθεση ανάλογα της περίπτωσης. 

Η πληροφοριακή έκθεση αναφορικά προς τον τρόπο αξιοποίησης των αντληθέντων 
κεφαλαίων ή οποιαδήποτε ενδιάμεση πληροφοριακή έκθεση θα πρέπει να 
εγκρίνεται πριν υποβληθεί από το όργανο που έχει την ευθύνη διοίκησης του 
εκδότη και θα περιέχει: 

α) Πλήρη στοιχεία για τον τρόπο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων με 
αναφορά στα επιτευχθέντα ή προσδοκώμενα αποτελέσματα για τον εκδότη. 

β) Εάν τα αντληθέντα κεφάλαια δεν έχουν εισέτι αξιοποιηθεί ή έχουν αξιοποιηθεί 
κατά τρόπο διαφορετικό από τον σκοπό άντλησης των, η πληροφοριακή έκθεση 
θα πρέπει να επισημαίνει την έκταση της παρέκκλισης με λεπτομέρειες των 
λόγων που την προκάλεσαν. 

γ) Σε περίπτωση που πληροφοριακή έκθεση δεν έχει εγκριθεί από το σύνολο των 
προσώπων που αποτελούν το όργανο διοίκησης του εκδότη το γεγονός αυτό 
θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση μαζί με αναφορά στις θέσεις των 
μειοψηφισάντων στην έγκριση της πληροφοριακής έκθεσης. 

Εάν η πληροφοριακή έκθεση είναι ενδιάμεση, ο εκδότης θα έχει υποχρέωση πριν 
την πάροδο κάθε επόμενου έτους που ακολουθεί, να εκδίδει νέα ενδιάμεση 
πληροφοριακή έκθεση, μέχρι οι εκθέσεις του να καλύψουν το σύνολο του 
αντληθέντος κεφαλαίου. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.5.1 – 5.2.5.3 
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2. Άμεση ανακοίνωση στο ΧΑΚ 
και, εφόσον είναι δυνατόν, τουλάχιστον μια ώρα πριν αρχίσει η χρηματιστηριακή 
συνάντηση (πριν από τις 9:00 πμ) 

 

2.1 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στο ΧΑΚ, ευθύς αμέσως μετά τη λήψη ή 
έγκριση της και, εφόσον είναι δυνατό, τουλάχιστο μία ώρα πριν αρχίσει η 
χρηματιστηριακή συνάντηση, για να διασφαλίζεται η έγκαιρη κοινοποίηση τους προς το 
επενδυτικό κοινό: 

α) Κάθε απόφαση των οργάνων διοίκησης του προς καταβολή ή μη καταβολή 
μερισμάτων, διανομή κερδών ή πληρωμή τόκου αναφορικά με τίτλους 
εισηγμένους στο ΧΑΚ. 

Κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών ο εκδότης λαμβάνει υπόψη το 
πρόγραμμα που καταρτίζει προς τούτο ο Διευθυντής κατά τους πρώτους 
μήνες του έτους, στο οποίο διαλαμβάνονται οι ημερομηνίες που προτείνονται 
προς τους εκδότες, για λήψη αποφάσεων επί των πιο πάνω θεμάτων για το 
επόμενο έτος. 

β) Κάθε απόφαση για έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις 
αυτών ως και τον τρόπο που αυτά θα δημοσιοποιηθούν. 

γ) Προκειμένου περί εισηγμένων στο ΧΑΚ ομολογιακών αξιών, κάθε απόφαση για 
νέα έκδοση ομολογιακών αξιών και ιδιαίτερα για οποιαδήποτε εγγύηση ή 
κάλυψη σχετικά με τις αξίες αυτές. 

δ) Κάθε απόφαση ή πρόταση των οργάνων διοίκησης για αλλαγή στην 
κεφαλαιουχική του διάρθρωση ή στις εισηγμένες ομολογιακές του αξίες ή η 
οποία αφορά σχέδιο προνομιακής παραχώρησης τίτλων. 

ε) Κάθε εξαγορά εισηγμένων αξιών. 

στ) Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του προς τροποποίηση του ιδρυτικού 
εγγράφου και καταστατικού ή άλλου παρόμοιας φύσεως εγγράφου, που διέπει 
τη λειτουργία του εκδότη. 

ζ) Κάθε πληροφορία σχετική με εξαγορά ή ρευστοποίηση σημαντικών 
περιουσιακών του στοιχείων αναφέροντας μεταξύ άλλων: 

(i) Τους επιχειρηματικούς λόγους που επιδιώκει, αναφέροντας κατά πόσο η 
σχετική απόφαση έχει ληφθεί κατόπιν  συμβουλής οποιουδήποτε 
εμπειρογνώμονα. 

(ii) Το ιστορικό της επιχείρησης ή της εταιρείας που εξαγοράζεται ή πωλείται 
και τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων. 

(iii) Το είδος και το ύψος του ανταλλάγματος και τον τρόπο καταβολής του. 
(iv) Τυχόν υπεραξία ή κέρδος ή ζημία και τον τρόπο λογιστικού χειρισμού. 

(v) Εάν η συναλλαγή σχετίζεται ή επηρεάζει συμφέροντα του Γραμματέα 
του εκδότη ή “καθορισμένου προσώπου” σύμφωνα με την έννοια που 
αποδίδεται στον προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) των Νόμων 
του ΧΑΚ μαζί με αναφορά στη σχέση που το καθορισμένο πρόσωπο έχει 
με τη συναλλαγή, τους αντισυμβαλλόμενους ή τους μεσολαβήσαντες στη 
σύναψή της. 

(vi) Δήλωση ότι η συναλλαγή γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση. 
(vii) Το όνομα ή ονόματα των αντισυμβαλλόμενων. 
(viii) Τον επηρεασμό που αναμένει στις προοπτικές ή τα αποτελέσματα του. 

η) Κάθε μείζονα αλλαγή στις δραστηριότητες ή εργασίες του ιδίου, ή του 
συγκροτήματος στο οποίο ανήκει. 

θ) Κάθε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς, που τον διέπει. 

ι) Κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή άλλων κατόχων των 
αξιών του. 

ια) Κάθε διορισμό, εκλογή, παραίτηση, μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού 
Διευθυντή, του Ελεγκτή, του Προϊστάμενου Λογιστηρίου και του Γραμματέα. 

ιβ) Κάθε άλλη πληροφορία που οι Νόμοι του ΧΑΚ ή οι κανονιστικής φύσεως 
Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλουν όπως ανακοινώνεται στο 
ΧΑΚ. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.17 
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2.2 Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο ΧΑΚ οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα, 
τα οποία συνάπτονται σε μια κατηγορία εισηγμένων τίτλων, περιλαμβανομένης και 
της μεταβολής στο ποσοστό του επιτοκίου μιας ομολογιακής αξίας και των μεταβολών 
στα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε παράγωγες κινητές αξίες (derivative 
securities), και οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα, τα οποία συνάπτονται στους 
τίτλους στους οποίους τυχόν προορίζονται να μετατραπούν. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.18 και 
Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙΙ Άρθρο 
21(1) 

2.3 Κάθε εκδότης κινητών αξιών άλλων από μετοχές, έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί, 
αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση, κάθε μεταβολή στα δικαιώματα των 
κατόχων τέτοιων κινητών αξιών, περιλαμβανομένων των αλλαγών στους όρους ή στις 
προϋποθέσεις που διέπουν τέτοιες κινητές αξίες και που δυνατό να επηρεάσουν 
έμμεσα τα δικαιώματα των κατόχων τους, όπως αλλαγές των δανειακών όρων ή 
επιτοκίων. 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙΙ Άρθρο 
21(2) 

2.4 Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο ΧΑΚ, χωρίς καθυστέρηση και να δημοσιεύει σε 
μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, τη μέθοδο 
παραχωρήσεως των τίτλων, που προσφέρονται στο ευρύ κοινό έναντι χρηματικής 
αντιπαροχής, πριν από την έναρξη της διαπραγματεύσεως των τίτλων αυτών. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.19 

2.5 Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο ΧΑΚ, χωρίς καθυστέρηση, την εξαγορά 
εισηγμένων ομολογιακών αξιών του από τον ίδιο ή την αγορά ομολογιακών αξιών του 
από το συγκρότημα στο οποίο ανήκει, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω: 

α) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός εφόσον εξαγοράσει ή έχουν 
αγορασθεί ως πιο πάνω προβλέπεται αθροιστικώς ομολογιακές αξίες σε 
ποσοστό 3% του συνόλου των αξιών. Επιπλέον οφείλει να ανακοινώνει το 
γεγονός σε κάθε περίπτωση πρόσθετου ποσοστού 1% του συνόλου των 
αξιών. 

β) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός μίαν ώρα τουλάχιστον πριν την 
ώρα έναρξης της χρηματιστηριακής συνάντησης της επόμενης της αγοράς ή 
εξαγοράς εργάσιμης ημέρας,  και να  δηλώνει το ποσό των ομολογιακών 
αξιών που αγοράσθηκαν ή εξαγοράσθηκαν και την τιμή της αγοράς ή 
εξαγοράς ή εφόσον η τιμή αυτή διαφέρει, την υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή 
αγοράς ή εξαγοράς. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.20 

2.6 Εφόσον η Δημοκρατία αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής εκδότη, ο οποίος αποκτά 
ή διαθέτει ίδιες μετοχές, είτε απευθείας είτε μέσω προσώπου που ενεργεί επ’ονόματί 
του αλλά για λογαριασμό του, ο εκδότης έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί, το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης, το συνολικό ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει, 
εφόσον αυτό: 

α) Φθάνει ή υπερβαίνει το όριο του 5% ή του 10% του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου του, προκειμένου περί απόκτησης. 

β) Φθάνει ή υπολείπεται του ορίου του 5% ή του 10%  του  συνόλου  των 
δικαιωμάτων ψήφου του, προκειμένου περί διάθεσης. 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙΙ Άρθρο 
17(1) 
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2.7 Ο εκδότης οφείλει να μεριμνά για την ετοιμασία, υπογραφή, δημοσιοποίηση και 
υποβολή στο ΧΑΚ, κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα: 

α) Οι πληροφορίες που θα περιέχει η κατάσταση θα αφορούν την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του 1ου, 2ου, 3ου & 4ου τριμήνου κάθε έτους. 

β) Κάθε κατάσταση θα υποβάλλεται δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη 
μέσα σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει δέκα εργάσιμες ημέρες από 
την ημέρα που αφορά. 

γ) Ο εκδότης θα έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση της υπογραφής στην 
ανάλογη σελίδα από το πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτή. Σελίδες δε που 
αφορούν ίδιες μετοχές ή μετοχές που κατέχονται από υπαλλήλους ή ταμεία 
προνοίας υπαλλήλων εκδότη υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον 
Γραμματέα της Εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Εταιρείας θα είναι δυνατόν να υπογράφουν σελίδα 
της κατάστασης που αφορά πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται εκτός Κύπρου ή για 
οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να την υπογράψει, αναφέροντας τον λόγο που η 
εξασφάλιση της υπογραφής του κατέστη αδύνατη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.21 

2.8 Εκδότης οφείλει εντός περιόδου 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
εξάσκησης, εάν η εξάσκησης προβλέπεται σε συγκεκριμένη ημέρα, ή την τελευταία 
ημέρα της περιόδου εξάσκησης, εάν η εξάσκηση προβλέπεται σε συγκεκριμένη 
περίοδο, Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ή άλλων μετατρέψιμων τίτλων του, να 
ανακοινώνει στο ΧΑΚ στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των αξιών που έχουν 
μετατραπεί. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που κανένας εκ των 
κατόχων των προς μετατροπή αξιών δεν εξασκήσει τα δικαιώματα. Ταυτόχρονα ο 
εκδότης θα πρέπει να μεριμνά για την ανακοίνωση της μετατροπής, δυνάμει των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 23(1) των Νόμων του ΧΑΚ και την παροχή προς το 
Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο των στοιχείων που αφορούν την εξάσκηση. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.22 

2.9 Εκδότης ο οποίος προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων τίτλων του, οφείλει 
όπως προχωρεί στην εξαγγελία της σχετικής πρόθεσής του μόνο όταν είναι έτοιμος: 

α) Να συγκαλέσει την τυχόν απαιτούμενη συνέλευση των μετόχων του. 

β) Να πληροφορήσει τους επενδυτές επαρκώς και σαφώς για τα δεδομένα των 
νέων τίτλων που θα εκδοθούν αναφέροντας εάν είναι πρόσφορο, την αναλογία 
που θα προσφερθούν οι νέοι τίτλοι, τον τρόπο καθορισμού της τιμής 
εξάσκησης των, το εύρος του ποσού που θα αντληθεί ή οποιανδήποτε άλλη 
πληροφορία ή στοιχείο προκειμένου οι επενδυτές να διαμορφώσουν σαφή 
εικόνα για την σκοπούμενη έκδοση. 

γ) Να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην υποβολή των 
απαιτούμενων για εξασφάλιση των αδειών που απαιτούνται. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.23 

2.10 Ο εκδότης έχει υποχρέωση μαζί με την ανακοίνωση του Άρθρου 135(2) του Νόμου, 
για κάθε ανάληψη θέσης, ή μεταβολή στη θέση του Μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, να επισυνάπτει αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος (CV) των 
προσώπων αυτών. Περαιτέρω ο εκδότης οφείλει να καταθέτει στο XAK Υπεύθυνη 
Δήλωση των προσώπων αυτών σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 18Α. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.24 

2.11 Προκειμένου περί εκδότη του οποίου το Μητρώο δεν θα τηρείται από το ΚΑΜ οφείλει 
να μεριμνά για την άμεση ενημέρωση του Χρηματιστηρίου, για οποιαδήποτε εξέλιξη 
αφορά ή επηρεάζει την σχέση του ή τους όρους που διέπουν τη συμφωνία του, με τον 
φορέα εκκαθάρισης των συναλλαγών στις αξίες του, κοινοποιώντας οποιαδήποτε 
τροποποίηση ή ανανέωση ή νέα σύμβαση συνάπτει με αυτόν. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.25 
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2.12 Οποιαδήποτε προς δημοσιοποίηση πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται από 
τον εκδότη προς το Χρηματιστήριο μέσω της καταχώρησης της δια του Μηχανισμού 
Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών. Σε περιπτώσεις που δεν 
είναι δυνατή η καταχώρηση δια του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης 
Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών, δύναται να αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτύπου στον 
αριθμό 22570308 ή 22570315 και να αποστέλλεται ταυτόχρονα δια ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην διεύθυνση announcements@cse.com.cy. 

Ως χρόνος παραλαβής οποιασδήποτε ανακοίνωσης θα θεωρείται ο χρόνος 
καταχώρησης της στο Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων 
Πληροφοριών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταχώρηση δια του 
Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών και η προς 
δημοσιοποίηση πληροφορία θα αποστέλλεται μέσω τηλεμοιότυπου και 
ταυτόχρονα δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως χρόνος παραλαβής θα θεωρείται 
ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου του τελευταίου 
χρονικά παραληφθέντος μηνύματος σε σχέση με τους προαναφερόμενους δύο 
τρόπους διαβίβασης. 

Οι εκδότες οφείλουν να διαβιβάσουν προς το Χρηματιστήριο κατά τον πιο πάνω 
προβλεπόμενο τρόπο: (α) Προκειμένου περί ανακοινώσεων ή εκθέσεων ή 
καταστάσεων τις οποίες θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν εντός τακτής 
προβλεπόμενης προθεσμίας, πριν την πάροδο της τελευταίας ημέρας της 
προθεσμίας αυτής και (β) Προκειμένου περί οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης το 
συντομότερο δυνατό μετά το συμβάν που αποτελεί αντικείμενο της ανακοίνωσης. 

Οι εκδότες οφείλουν  επιπρόσθετα να αποστέλλουν προς το Χρηματιστήριο 
αντίγραφο οποιασδήποτε δημοσίευσης που αφορά ανακοίνωση πληροφοριών 
που έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν εντός περιόδου που δεν είναι 
μεγαλύτερη των 10 ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης. 

Οι προς δημοσιοποίηση πληροφορίες με εξαίρεση τις οικονομικές καταστάσεις 
πρέπει να υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο τόσο στην Ελληνική, όσο και στην 
Αγγλική γλώσσα. Οι εκδότες της μη ρυθμιζόμενης/ορανωμένης αγοράς δύνανται 
να υποβάλλουν όλες τις προς δημοσιοποίηση πληροφορίες τους είτε στην 
Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.  

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο η υποχρέωση 
ενημέρωσης, υποβολής, γνωστοποίησης ή κοινοποίησης εγγράφων ή 
πληροφοριών προς το Χρηματιστήριο πέραν των ανακοινώσεων, το 
Χρηματιστήριο έχει την εξουσία και αρμοδιότητα να αποδέχεται τα εν λόγω 
έγγραφα ή και πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. 

Το Χρηματιστήριο θα καθορίζει με εγκύκλιο του τα έγγραφα ή και πληροφορίες 
που αποδέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, ή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, 
καθώς και τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω εγγράφων: 

Νοείται ότι, όπου το Χρηματιστήριο θα αιτείται  την υποβολή εγγράφων σε 
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, την ευθύνη για τη συμβατότητα και πανομοιότητα 
των εγγράφων που υποβάλλονται έχει το πρόσωπο που, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα στο Χρηματιστήριο. 

Κάθε έγγραφο ή έντυπο για το οποίο απαιτείται, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, 
καταχώρηση στο Χρηματιστήριο δύναται να υπογράφεται με ηλεκτρονική μέθοδο 
εφόσον το Χρηματιστήριο καθορίσει με εγκύκλιο του λεπτομέρειες για την εν λόγω 
διαδικασία. 

Όπου γίνεται χρήση υπογραφής με ηλεκτρονική μέθοδο, αυτή θα θεωρείται ότι 
υπέχει την ίδια θέση με χειρόγραφη υπογραφή, για τους σκοπούς οποιασδήποτε 
ποινικής ή πολιτικής διαδικασίας, και το πρόσωπο που κάνει χρήση τέτοιας 
υπογραφής θα θεωρείται ότι έχει γνώση του περιεχομένου του εγγράφου που 
υπογράφει. 

 

 

 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.7.1 – 5.2.7.6 
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2.13 Κάθε εκδότης έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί το συνολικό αριθμό  των 
δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου του, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, 
κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε αύξηση ή μείωση του συνολικού αριθμού 
αυτού. 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙΙ Άρθρο 18 

3. Εξαμηνιαίες εκθέσεις 
 

3.1 Κάθε εκδότης έχει υποχρέωση να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί εξαμηνιαία 
οικονομική έκθεση για τις δραστηριότητες του ιδίου και του συγκροτήματος στο 
οποίο ανήκει και τα κέρδη ή τις ζημιές των ιδίων, κατά τη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους η οποία περιλαμβάνει: 

• τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, 

• την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης, και 

• δηλώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή 

ή του προσώπου που ασκεί αντίστοιχα καθήκοντα, και του οικονομικού 

διευθυντή, εφόσον δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, 

των οποίων το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα αναγράφονται σαφώς, ότι εξ’ 

όσων γνωρίζουν: 

o οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα 
εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα (Διεθνές  Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που αφορά τις ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις) και νόμους και παρέχουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής 
κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών του εκδότη και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς ως σύνολο, 

o (Στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, οι δηλώσεις των προσώπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 10(3) του Νόμου θα πρέπει να είναι 
υπογραμμένες). 

o η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των 
πληροφοριών που απαιτούνται από τις διατάξεις του Νόμου (Άρθρο 10, 
εδάφιο (6)). 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 10(3) 

 

Εγκύκλιος ΕΚ 
ΕΓ190-2009-03 
(24.7.2009) 

3.2 Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση καταρτίζεται και δημοσιοποιείται από τον εκδότη 
το αργότερο εντός τριών μηνών μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου στην οποία 
αφορά. 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 10(1) 

3.3 Σε περίπτωση που προτείνεται αλλαγή στην περίοδο που καλύπτει το οικονομικό 
έτος, ο εκδότης οφείλει να διαβουλεύεται με το Συμβούλιο του ΧΑΚ σχετικά με την 
περίοδο που θα καλύπτεται από την εξαμηνιαία έκθεση. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.2 

3.4 Η εξαμηνιαία έκθεση είτε αποστέλλεται προς τους δικαιούχους των τίτλων είτε 
δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας 
αμέσως μετά την ανακοίνωση της έκθεσης στο ΧΑΚ. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.5 Σε περίπτωση που η έκθεση δεν δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα, ο εκδότης 
οφείλει να διαθέτει χωρίς οποιανδήποτε επιβάρυνση ικανό αριθμό αντίτυπων της 
έκθεσης στην έδρα του στη Δημοκρατία, ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στη 
Λευκωσία που θα ανακοινώνει. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.6 Σε περίπτωση που η έκθεση αποσταλεί στους δικαιούχους ο εκδότης έχει 
υποχρέωση να ανακοινώσει στο Συμβούλιο του ΧΑΚ την ημερομηνία αποστολής 
της έκθεσης στους δικαιούχους των τίτλων. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 
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3.7 Σε περίπτωση που η έκθεση θα δημοσιευτεί ο εκδότης έχει την επιλογή να 
δημοσιεύσει μόνο το λογαριασμό αποτελεσμάτων αναφέροντας στη δημοσίευση ότι 
ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης διατίθεται προς το κοινό στην έδρα του στη 
Δημοκρατία ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στη Λευκωσία που θα ανακοινώνει, 
χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.8 Κάθε έκθεση ή αγγελία ανακοινώσεως του εκδότη που αποστέλλεται, διατίθεται ή 
δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται προηγουμένως, ή ταυτόχρονα, ανάλογα 
με την περίπτωση, στο ΧΑΚ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.9 Στην ειδική ανακοίνωση του εκδότη προς το ΧΑΚ, θα διευκρινίζεται κατά πόσο η 
εξαμηνιαία έκθεση θα αποσταλεί στους δικαιούχους των τίτλων ή θα δημοσιευθεί σε 
ημερήσια εφημερίδα. Η ανακοίνωση αυτή θα αναφέρει επίσης ότι η έκθεση, σε 
περίπτωση που δεν πρόκειται να δημοσιευθεί, θα διατίθεται προς το κοινό, στην έδρα 
του εκδότη στη Δημοκρατία ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στη Λευκωσία. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.3 

3.10 Η εξαμηνιαία έκθεση είναι διαθέσιμη και προσιτή στο κοινό για τουλάχιστον δέκα έτη 
μετά τη δημοσίευσή της. 

Στην εξαμηνιαία έκθεση θα συνάπτετε επεξηγηματική κατάσταση που θα διαλαμβάνει 
όλες τις ουσιώδης πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν οι επενδυτές να 
εκτιμήσουν ορθώς τις προοπτικές και τάσεις των δραστηριοτήτων, τα κέρδη και τις 
ζημιές του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει.  

Νόμος ΧΑΚ Άρθρο 
142(4) 

 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 10(2) 
Κανονιστικές 
Αποφάσεις 
5.2.4.4 

3.11 Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο που 
αφορά τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 10(4) 

3.12 Όταν η εκδότρια εταιρεία κατέβαλε ή προτίθεται να καταβάλει προκαταβολές 
μερισμάτων, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να δείχνουν το αποτέλεσμα μετά την 
αφαίρεση των φόρων για το οικείο εξάμηνο και για τις προκαταβολές επί μερισμάτων 
που καταβλήθηκαν ή προτίθεται να καταβληθούν. 

Νόμος ΧΑΚ Άρθρο 
143(3) 

3.13 Ο σχολιασμός περιλαμβάνει κάθε σημαντικό στοιχείο για να μπορούν οι επενδυτές να 
μορφώνουν τεκμηριωμένη γνώμη, γνωρίζοντας ακριβώς την κατάσταση, την εξέλιξη 
της δραστηριότητας και τα αποτελέσματα της εκδότριας εταιρείας και του 
συγκροτήματος, στο οποίο τυχόν ανήκει, καθώς και κάθε ιδιαίτερο παράγοντα που 
επηρέασε τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα  αυτά κατά την περίοδο που 
εξετάζεται, και επιτρέπει τη σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
οικονομικού έτους, ενώ αναφέρεται, στο μέτρο του δυνατού, στην εξέλιξη που 
προβλέπεται να έχει η εκδότρια εταιρεία και το συγκρότημα κατά το τρέχον οικονομικό 
έτος. 

Νόμος ΧΑΚ Άρθρο 
143(4) 

3.14 Σε περίπτωση κατά την οποία εκδότρια εταιρεία καταρτίζει, την ίδια  χρονική περίοδο 
εξαμηνιαίες εκθέσεις σε μη ενοποιημένη μορφή και εξαμηνιαίες εκθέσεις σε 
ενοποιημένη μορφή, δημοσιεύει και τις τελευταίες και, σε κάθε περίπτωση, αυτές που 
προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Νόμος ΧΑΚ Άρθρο 
144(1) 
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3.15 Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: 

• Οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων η οποία πρέπει να είναι επαρκής 
και εκτενής, ώστε οι χρήστες της έκθεσης να μπορούν να εκτιμήσουν και να 
αξιολογήσουν τη διαμόρφωση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων κατά την 
διάρκεια της περιόδου. 

Επισήμανση τυχόν εισοδημάτων από μή επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες 
δραστηριότητες του εκδότη. 

Σε σχέση με τους εγκεκριμένους επενδυτικούς οργανισμούς, μέρος της πιο 
πάνω ανάλυσης πρέπει να αποτελεί και η συγκριτική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων του ίδιου του οργανισμού σε σχέση με τη πορεία της 
χρηματιστηριακής αγοράς για την περίοδο. 

• Συγκριτική οικονομική ανάλυση των αριθμών που παρουσιάζονται για την 
περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, η οποία πρέπει 
να είναι επαρκής και εκτενής, ώστε να εντοπίζει και να επεξηγεί τις μεταβολές 
και τις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο 
περιόδων. 

• Αναφορά στα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά το πρώτο εξάμηνο 
του οικονομικού έτους και τις συνέπειές τους στις ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις. 

• Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
(συμπεριλαμβανόμενων των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που μπορούν να 
προκύψουν σε σχέση με τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις που 
παραχωρηθήκαν από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα) για το δεύτερο 
εξάμηνο του οικονομικού έτους. 

• Κάθε άλλη ουσιώδη πληροφορία η  οποία επηρεάζει ή θα μπορούσε να 
επηρεάσει την εκτίμηση ή την αξιολόγηση εκ μέρους των χρηστών της 
έκθεσης, όπως: 
o των κερδοζημιών για την περίοδο ή για μελλοντικές περιόδους, 
o των προοπτικών και τάσεων των δραστηριοτήτων, και 
o την εξασφάλιση ή απώλεια σημαντικών συμβολαίων ή συνεργασιών. 

 

• Όπου τούτο είναι δυνατό, η επεξηγηματική κατάσταση θα πρέπει να 
αναφέρεται και στις προοπτικές κατά το τρέχον έτος. 

• Τις συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων κατά το πρώτο εξάμηνο του 
οικονομικού έτους, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς που αφορά τις συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων. 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 10(6), 

 

Εγκύκλιος ΕΚ 
ΕΓ- 2013-03 
(21.8.2013) 

 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ Άρθρο 11 

 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 10(6)(ζ) 

3.16 Η εκδότρια εταιρεία αναφέρει στην εξαμηνιαία της έκθεση εάν αυτή έχει ελεγχθεί ή όχι 
από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή. 

Νόμος ΧΑΚ Άρθρο 
145(1) 

 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 10(5) 

3.17 Στην περίπτωση που η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση έχει υποβληθεί σε λογιστικό 
έλεγχο ή σε επισκόπηση από εγκεκριμένο ελεγκτή, η έκθεση του τελευταίου και οι 
ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις του περιλαμβάνονται εξ’ ολοκλήρου στην 
εξαμηνιαία οικονομική έκθεση. Στην περίπτωση που η εξαμηνιαία  οικονομική έκθεση 
δεν έχει υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο ή σε επισκόπηση από ελεγκτή ή αν αυτός έχει 
αρνηθεί να εκδώσει σχετική έκθεση, το γεγονός αυτό αναφέρεται από τον εκδότη στην 
εξαμηνιαία οικονομική έκθεση. 

Νόμος ΧΑΚ Άρθρο 
145(2) 

 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 10(5) 
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4. Ετήσια έκθεση και λογαριασμοί 
 

4.1 Κάθε εκδότης δημοσιοποιεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τεσσάρων 
μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους ετήσια οικονομική έκθεση η οποία 
περιλαμβάνει: 

α) Ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την έκθεση 
ανεξάρτητων ελεγκτών. 

β) Έκθεση διαχείρισης και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης (βλέπε επίσης σημείο 
7.7 πιο κάτω). 

γ) Δηλώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή ή 
του προσώπου που ασκεί αντίστοιχα καθήκοντα, και του οικονομικού 
διευθυντή, εφόσον δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, των 
οποίων το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα αναγράφονται σαφώς, ότι εξ’ όσων 
γνωρίζουν: 
o οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα 

εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα και νόμους και παρέχουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής 
κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών του εκδότη και των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, και 

o η έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 
απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης του εκδότη και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς, 
μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν. 

Ν115(Ι)/2005 
Κεφάλαιο Γ Τμήμα 
1 Άρθρο 140(1) 

 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 9(1), 9(3), 
9(4) & 9(7) 
 
Περί Εταιρειών 
Νόμο - Άρθρο 151 

4.2 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στο ΧΑΚ, ευθύς αμέσως μετά τη λήψη ή 
έγκρισή της και, εφόσον είναι δυνατό, τουλάχιστο μια ώρα πριν αρχίσει η 
χρηματιστηριακή συνάντηση, κάθε απόφαση για έγκριση οικονομικών 
αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις αυτών ως και τον τρόπο που αυτά θα 
δημοσιοποιηθούν (π.χ. δημοσίευση σε εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ ή της 
εκδότριας εταιρείας). 

α) Κάθε απόφαση των οργάνων διοίκησης του προς καταβολή η μη καταβολή 
μερισμάτων, διανομή κερδών ή πληρωμή τόκου αναφορικά με τίτλους 
εισηγμένους στο ΧΑΚ.  

β) Κάθε απόφαση για έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις 
αυτών ως και τον τρόπο που αυτά θα δημοσιοποιηθούν. 

γ) Προκειμένου περί εισηγμένων στο ΧΑΚ ομολογιακών αξιών κάθε απόφαση για 
νέα έκδοση και ιδιαίτερα για οποιαδήποτε εγγύηση ή κάλυψη σχετικά με τις 
αξίες αυτές. 

δ) Κάθε απόφαση ή πρόταση των οργάνων διοίκησης για αλλαγή στην 
κεφαλαιουχική διάθρωση ή στις εισηγμένες ομολογιακές του αξίες ή η οποία 
αφορά σχέδιο προνομιακής παραχώρησης τίτλων. 

ε) Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του προς τροποποίηση του 
ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού ή άλλου παρόμοιας φύσεως εγγράφου, 
που διέπει τη λειτουργία του εκδότη. 

στ) Κάθε πληροφορία σχετική με εξαγορά ή ρευστοποίηση σημαντικών 
περιουσιακών του στοιχείων. 

ζ) Κάθε μείζονα αλλαγή στις δραστηριότητες ή εργασίες του ιδίου, ή του 
συγκροτήματος στο οποίο ανήκει. 

η) Κάθε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς, που τον διέπει. 

θ) Κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή άλλων κατόχων των αξιών 
του. 

ι) Κάθε διορισμό, εκλογή, παραίτηση, μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού 
Διευθυντή, του Ελεγκτή, του Προϊστάμενου Λογιστηρίου και του Γραμματέα. 

ια) Κάθε άλλη πληροφορία που ο Νόμος ή οι κανονιστικής φύσεως Οδηγίες της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλουν όπως ανακοινώνετε στο 
Χρηματιστήριο.  

ιβ)  

Ν115(Ι)/2005 
Κεφάλαιο Α 
Άρθρο 118(2)(β) 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις 
5.2.1.17(2) 
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4.3 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να αποστέλλει αντίτυπο της ετήσιας έκθεσης και των 
ετησίων οικονομικών καταστάσεων προς το Συμβούλιο του ΧΑΚ και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς εντός της προθεσμίας. Στους δικαιούχους των τίτλων η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών γίνεται είτε με δημοσίευση σε μία ή περισσότερες 
εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας ή με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του     
εκδότη ή και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, εντός της προθεσμίας. Ο εκδότης οφείλει να 
ανακοινώσει στο Συμβούλιο του ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 
ημερομηνία και τον τρόπο δημοσιοποίησης τους προς τους μετόχους. 

Ν115(Ι)/2005 
Κεφάλαιο Α Άρθρο 
118(2)(α)-(β) 
και Κεφάλαιο Γ 
Τμήμα 1 Άρθρο 
140(3) 

4.4 Κάθε εκδότης διασφαλίζει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες και 
προσιτές στο κοινό για τουλάχιστον δέκα έτη μετά τη δημοσίευση τους. 

Ν115(Ι)/2005 
Κεφάλαιο Γ Τμήμα 
1 Άρθρο 140(4)(α) 

 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 9(2) 

4.5 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκδότη, ο οποίος έχει συσταθεί με βάση τον περί 
Εταιρειών Νόμο, ελέγχονται από πρόσωπο, το οποίο θεωρείται ότι κατέχει τα 
προσόντα για να διοριστεί ως ελεγκτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 
του Νόμου αυτού, τηρουμένων των εκάστοτε  Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 

Ν190(Ι)/2007 
Μέρος ΙΙ 
Άρθρο 9(5) 

4.6 Στην ετήσια έκθεση και στις  τήσιες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη θα 
περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 

 

α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα του έτους όπως αυτά 
εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διαφέρουν ουσιωδώς από 
οποιαδήποτε δημοσιευθείσα πρόβλεψη του εκδότη, στην ετήσια έκθεση και 
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται δήλωση των οργάνων 
διοικήσεως του εκδότη που επεξηγεί τη διαφορά. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(1) 

β) Κάθε χώρα στην οποία ασκεί δραστηριότητες κάθε μια θυγατρική εταιρεία του 
εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(2) 

γ) Τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με κάθε εταιρεία που δεν είναι 
θυγατρική εταιρεία του εκδότη, ή του συγκροτήματος που ανήκει ο εκδότης, 
στην οποία κατέχει κατά κυριότητα ποσοστό πέραν του 20% του μετοχικού της 
κεφαλαίου: 

(i) Τη χώρα στην οποία κυρίως λειτουργεί η εταιρεία αυτή, 

(ii) το εκδοθέν κεφάλαιο και τις ομολογιακές αξίες της εταιρείας αυτής, και 

(iii) το ποσοστό συμμετοχής του, άμεσης ή έμμεσης, σε κάθε κατηγορία 

(iv)  ομολογιακών αξιών. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(3) 

 

δ) Την άποψη των οργάνων διοίκησης του εκδότη, σε ότι αφορά το φορολογικό 
καθεστώς που τον διέπει. Τυχόν αμφισβήτηση του φορολογικού αυτού 
καθεστώτος ανακοινώνεται από τον εκδότη προς το ΧΑΚ. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(6) 
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(ε)   (i)  Πληροφορίες για κάθε σημαντική σύμβαση  (βλέπε  πιο  κάτω)  που 
υφίσταται η υφίστατο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο 
αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις, στην οποία ένα μέλος των 
οργάνων διοίκησης του εκδότη, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, έχει 
ή είχε άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδες συμφέρον. Κατά τον ίδιο τρόπο 
βεβαιώνεται και το γεγονός της έλλειψης οποιασδήποτε τέτοιας 
συμβάσεως, με δήλωση προς το ΧΑΚ. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(7) 

(ii) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση συναφθείσα μεταξύ 
του εκδότη ή μιας θυγατρικής του εταιρείας ή εταιρείας που ανήκει στο 
ίδιο συγκρότημα με τον εκδότη και ενός από τους κύριους μετόχους 
του εκδότη (βλέπε πιο κάτω). 

«Σημαντική σύμβαση» λογίζεται η σύμβαση που αντιπροσωπεύει σε 
ποσό η αξία, ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 1%: 

o του καθαρού ενεργητικού  του  εκδότη (συναλλαγές 
κεφαλαίου, παροχή πιστώσεων), ή 

o των συνολικών αγορών, πωλήσεων, πληρωμών και 
εισπράξεων του εκδότη (άλλες περιπτώσεις). 

«Κύριος μέτοχος» λογίζεται το πρόσωπο που ελέγχει τουλάχιστον 10% 
των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή ελέγχει την πλειοψηφία του 
διοικητικού συμβουλίου του εκδότη. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(8)(α)–(δ) 

στ) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται με αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών από έναν κύριο μέτοχο προς τον εκδότη ή θυγατρική του 
εταιρεία. Κατ’εξαίρεση δεν επιβάλλεται η ανακοίνωση της συμβάσεως αυτής, 
εφόσον οι δυνάμει της συμβάσεως παρεχόμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στον 
κύκλο της  κύριας εργασίας του προσφέροντος τις υπηρεσίες, η δε συναφθείσα 
σύμβαση δεν λογίζεται «σημαντική σύμβαση» (βλέπε πιο πάνω). 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(9) 

ζ) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση δυνάμει της οποίας δεν 
καταβάλλονται προς ένα μέλος των οργάνων διοίκησης οι οφειλόμενες προς 
αυτό, από τον εκδότη ή θυγατρική του εταιρεία, απολαβές. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(10) 

η) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση δυνάμει της οποίας δεν 
καταβάλλονται σε οποιοδήποτε μέτοχο τα οφειλόμενα προς αυτόν, από τον 
εκδότη, ή θυγατρική του εταιρεία, μερίσματα. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(11) 

θ) Πληροφορίες για κάθε απόφαση των μετόχων, με την οποία εξουσιοδοτείται ο 
εκδότης προς εξαγορά εκείνων των ομολογιακών του αξιών που κυκλοφορούν 
κατά το τέλος του έτους. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(12) 
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4.7 Με βάση Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 
2012 (και αντικαθιστά την Οδηγία με αναφορά Κ.Δ.Π. 417/2011), η έκθεση 
συμβούλων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Δήλωση που να επεξηγεί τη διαφορά σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα 
αποτελέσματα, όπως αυτά εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
για το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις, 
διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε δημοσιευθείσα πρόβλεψη του εκδότη 
(π.χ. ένδειξη αποτελέσματος, προβλέψεις στα πλαίσια έκδοσης Ενημερωτικού 
Δελτίου κ.τ.λ.). 

β) Κατάσταση, στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό, που κατά τη λήξη του 
οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις, κατέχει 
στον εκδότη κάθε μέλος του διοικητικού του συμβουλίου, άμεσα και έμμεσα, 
όπως  επίσης και τα  δικαιώματα προαίρεσης (share options)  σε σχέση με το 
κεφάλαιο αυτό, καθορίζοντας συγχρόνως εάν πρόκειται περί ωφέλιμης ή μη 
ωφέλιμης κυριότητας (beneficial ή non beneficial interest). Στην κατάσταση 
περιλαμβάνεται, υπό μορφή σημειώσεως, δήλωση του εκδότη εάν υπήρξε ή 
δεν υπήρξε οποιαδήποτε διακύμανση στο ποσοστό ή τα δικαιώματα αυτά κατά 
το διάστημα μεταξύ της λήξεως του οικονομικού έτους και 30 ημερών πριν από 
την ημερομηνία της ειδοποιήσεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως του 
εκδότη ή πέντε ημερών πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές 
καταστάσεις εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη, εάν αυτή 
είναι νωρίτερα. 

Οδηγία ΟΔ190- 
2007-04 του 2012 
(26.11.2012) 

 

Κ.Δ.Π. 458/2012 
παρ. 4 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(4 και 5) 

«Έμμεση κατοχή» σημαίνει την κατοχή στον εκδότη μέσω: 

(i) του/της συζύγου ή/και συγγενών εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, 
(i) άλλου προσώπου που κατέχει τις κινητές αξίες στο όνομά του άλλα για 

λογαριασμό του προσώπου της παραγράφου (β) πιο πάνω, 
(ii) ελεγχόμενης επιχείρησης, 
(iii) νομικού προσώπου στο οποίο το πρόσωπο της παραγράφου (β) πιο 

πάνω κατέχει, είτε το ίδιο είτε από κοινού με τη/το σύζυγο ή τους 
συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού αυτού, τουλάχιστον το 
20% των δικαιωμάτων ψήφου, 

(iv) ταμείου προνοίας επιχείρησης ελεγχόμενης από το πρόσωπο της 
παραγράφου (β) πιο πάνω ή/και τη/το σύζυγο ή/και συγγενείς εξ 
αίματος μέχρι πρώτου βαθμού αυτού, 

(v) συνεταίρου του προσώπου της παραγράφου (β) πιο πάνω. 

Οδηγία ΟΔ190- 
2007-04 
(26.11.2012) παρ.4 
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γ) Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το κεφάλαιο του εκδότη: 

(i) Τη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των 
τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά στη ∆ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, 
ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών (classes of shares) με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία 
μετοχών και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού  κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύουν. 

(ii) Όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων του εκδότη, όπως 
τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση λήψης 
έγκρισης από τον εκδότη ή από άλλους κατόχους τίτλων αναφορικά με 
τη μεταβίβαση, με την επιφύλαξη των προνοιών του άρθρου 70 των 
περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων. 

(iii) Το σύστημα ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα 
συμμετοχής των εργαζομένων (employee share scheme) στο κεφάλαιο 
του εκδότη, στο οποίο τα δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα 
από τους εργαζόμενους. 

(iv) Τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στον εκδότη 
και δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή 
/και στα δικαιώματα ψήφου. 

(v) Κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει ο εκδότης και η 
οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής 
στον έλεγχο του εκδότη κατόπιν δημόσιας πρότασης εξαγοράς τίτλων 
και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της 
φύσεώς της, η ανακοίνωσή της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στον 
εκδότη. H εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά 
υποχρεωμένη να ανακοινώνει παρόμοιες πληροφορίες βάσει άλλων 
νομικών απαιτήσεων. 

(vi) Κάθε συμφωνία που έχει συνάψει ο εκδότης με τα μέλη του διοικητικού 
του συμβουλίου ή του προσωπικού του, η οποία προβλέπει 
αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσής τους χωρίς 
βάσιμο λόγο ή εάν τερματιστεί η απασχόλησή τους εξαιτίας μίας 
δημόσιας πρότασης εξαγοράς τίτλων. 

δ) Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της 
Οδηγίας ΟΔ190-2007004 (26.11.2012), η οποία να αποτελεί ειδικό τμήμα της 
έκθεσης συμβούλων. 

Οδηγία ΟΔ190- 
2007-04 
(26.11.2012) παρ.4 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(14) 
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4.8 Με Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2012, 
καθορίζονται οι πιο κάτω επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης: 

α) Παραπομπή: 

(i) στον ΚΕΔ στον οποίο υπάγεται ο εκδότης, παρέχοντας πληροφορίες 
αναφορικά με τον τόπο στον οποίο διατίθεται προς το κοινό το σχετικό 
κείμενο του ΚΕΔ, ή/και 

(ii) στον ΚΕΔ τον οποίο ο εκδότης έχει οικιοθελώς αποφασίσει να 
εφαρμόσει, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά με τον τόπο στον 
οποίο διατίθεται προς το κοινό το σχετικό κείμενο του ΚΕΔ, ή/και 

(iii) σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης 
που ο εκδότης εφαρμόζει πέραν από τις απαιτήσεις του ΚΕΔ τον οποίο 
εφαρμόζει, καθιστώντας δημόσια γνωστές τις εν λόγω πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης. 

β) Σε περίπτωση εκδότη ο οποίος αποκλίνει από τον ΚΕΔ στον οποίο υπάγεται 
ή τον οποίο έχει οικιοθελώς αποφασίσει να εφαρμόσει, επεξήγηση ως προς 
ποια μέρη του ΚΕΔ υπάρχει απόκλιση και τους λόγους της απόκλισης. 

γ) Σε περίπτωση εκδότη ο οποίος έχει αποφασίσει τη μη εφαρμογή προνοιών του 
ΚΕΔ στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο έχει οικιοθελώς αποφασίσει να 
εφαρμόσει, επεξήγηση των λόγων της απόφασης για μη εφαρμογή. 

δ) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων του εκδότη σε σχέση με τη διαδικασία 
σύνταξης, ετοιμασίας και κατάρτισης της περιοδικής πληροφόρησης του 
Μέρους ΙΙ του Νόμου. 

Οδηγία ΟΔ190- 
2007-04 
(26.11.2012) παρ.5 

ε) Κατάσταση κατά τη λήξη του οικονομικού έτους καθώς και κατά συγκεκριμένη 
ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
ειδοποιήσεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως του εκδότη, ή τις 5 ημέρες 
πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το 
διοικητικό συμβούλιο του εκδότη, εάν αυτή είναι νωρίτερα, στην οποία να 
αναφέρεται κάθε πρόσωπο, γνωστό στον εκδότη, που κατέχει, άμεσα ή 
έμμεσα, σημαντική συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένων έμμεσων συμμετοχών 
μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) στον εκδότη κατά την 
έννοια των άρθρων 28 και 30 του Νόμου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν 
υπάρχει εις γνώση του εκδότη πρόσωπο που να κατέχει σημαντική συμμετοχή, 
περιλαμβάνεται σχετική δήλωση. 

«Έμμεση κατοχή» θεωρείται η κατοχή συμμετοχής στον εκδότη μέσω: 

(i) του/της συζύγου ή/και συγγενών εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, 

(ii) άλλου προσώπου που κατέχει τις κινητές αξίες στο όνομά του άλλα για 
λογαριασμό του προσώπου της παραγράφου (ε), 

(iii) ελεγχόμενης επιχείρησης, 

(iv) νομικού προσώπου στο οποίο το πρόσωπο της παραγράφου (ε) 
κατέχει, είτε το ίδιο είτε από κοινού με τη/το σύζυγο ή τους συγγενείς εξ 
αίματος μέχρι πρώτου βαθμού αυτού, τουλάχιστον το 20% των 
δικαιωμάτων ψήφου, 

(v) ταμείου προνοίας επιχείρησης ελεγχόμενης από το πρόσωπο της 
παραγράφου (ε) ή/και  τη/το σύζυγο ή/και  συγγενείς εξ αίματος μέχρι 
πρώτου βαθμού αυτού, 

(vi) συνεταίρου του προσώπου της παραγράφου (ε). 

Οδηγία ΟΔ190- 
2007-04 
(26.11.2012) παρ.5 
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στ) Τους κατόχους κάθε είδους τίτλων του εκδότη που παρέχουν ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων. 

ζ) Τους οποιουσδήποτε περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου, όπως τους 
περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου κατόχων δεδομένου ποσοστού ή 
δεδομένου αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες για την άσκηση των δικαιωμάτων 
ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία του εκδότη, τα 
χρηματοοικονομικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους κατέχονται από 
πρόσωπο άλλο από τον κάτοχο των τίτλων. 

η) Τους κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του 
διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση 
του καταστατικού του εκδότη. 

θ) Τις εξουσίες των μελών του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, ιδίως όσον 
αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών του εκδότη. 

ι) Σε περίπτωση εκδότη ο οποίος δεν έχει συσταθεί με βάση  των  περί Εταιρειών 
Νόμο, πληροφορίες για τη σύγκλιση και διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης 
των μετόχων του και τις εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων 
των μετόχων και του τρόπου άσκησής των. 

ια) Τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων του εκδότη και των επιτροπών τους. 

Οδηγία ΟΔ190- 
2007-04 
(26.11.2012) παρ.5 

4.9 Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 156 του περί Εταιρειών Νόμου, οι ελεγκτές 
του εκδότη ελέγχουν κατά πόσο για τις πληροφορίες που αφορούν οι παράγραφοι (α), 
(β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 έχει πραγματοποιηθεί δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης και παρέχουν σχετική δήλωση. 

Οδηγία ΟΔ190- 
2007-04 
(26.11.2012) παρ.6 

4.10 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί τους Εκδότες και τους Ελεγκτές τους, όπως λάβουν 
δεόντως υπόψη τις εισηγήσεις της ESMA αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις σε σχέση 
με την απογείωση της υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων, και όπως 
συμπεριλαμβάνουν στις οικονομικές καταστάσεις τα ακόλουθα: 

α) Γνωστοποιήσεις για όλες τις βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον έλεγχο της απομείωσης, καθώς και την προσέγγιση που ακολούθησε η 
διοίκηση για τον προσδιορισμό τους. 

β) Γνωστοποιήσεις για την ευαισθησία του υπολογισμού της απομείωσης σε 
αλλαγές των βασικών παραδοχών και προβαίνουν σε ρεαλιστικές προβλέψεις 
για τον προσδιορισμό πιθανών αλλαγών στις βασικές παραδοχές που θα 
οδηγούσαν τη λογιστική αξία συγκεκριμένης μονάδας δημιουργίας ταμειακών 
ροών να υπερβεί την ανακτήσιμη αξία της. 

γ) Ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τον μελλοντικό  ρυθμό ανάπτυξης που να συνάδουν 
με τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη. 

δ) Γνωστοποιήσεις για τα συγκεκριμένα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιήθηκαν για κάθε σημαντική μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών 
αντί το μέσο όρο των προεξοφλητικών επιτοκίων. 

Εγκύκλιος ΕΚ ΕΓ- 
2013-02 
(12.2.2013) 

5. Προειδοποίηση κερδοφορίας 
 

5.1 Στην περίπτωση που ο εκδότης αρχίζει να έχει ξεκάθαρες ενδείξεις ότι τα οικονομικά 
του αποτελέσματα θα έχουν ουσιαστική απόκλιση (σαφώς καλύτερα ή σαφώς 
χειρότερα): 

α) από τα τελευταία δημοσιοποιηθέντα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου 
ή και 

β) από  παραστάσεις  που  δόθηκαν  στο  επενδυτικό  κοινό  μέσω  δηλώσεων 
αξιωματούχων των εκδοτών 

έχει υποχρέωση να προβεί πάραυτα σε ανακοίνωση και να πληροφορήσει το κοινό 
για τις ενδείξεις αυτές πριν τη λήξη της σχετικής περιόδου που αφορούν. 

Οδηγία ΟΔ116- 
2005-05 
Κ.Δ.Π.167/2009 
αρ.4350 
(16.4.2009) 

 

Εγκύκλιος ΕΚ 
ΕΓ116-2010-01 
(14.9.2010) 
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5.2 Οι ανακοινώσεις προειδοποίησης κερδοφορίας πρέπει να αναφέρουν με λεπτομέρεια 
τους λόγους της ουσιαστικής απόκλισης και κατά πόσο οι λόγοι αυτοί είναι 
επαναλαμβανόμενοι ή μη. 

Ο Εκδότης θα προβαίνει σε επιπρόσθετη ανακοίνωση προειδοποίησης κερδοφορίας 
σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του, όταν προκύπτει θέμα προς ανακοίνωση 
το οποίο έλαβε χώρα μετά τη λήξη της περιόδου που αφορούν τα οικονομικά 
αποτελέσματα, αλλά πριν την ανακοίνωση των σχετικών αποτελεσμάτων. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις 
ΧΑΚ 5.2.4.5 

6. Αποκάλυψη συμβάσεων μελών οργάνων διοίκησης και 
αξιωματούχων του εκδότη 

 

6.1 Όταν ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ο 
οικονομικός διευθυντής, ο προϊστάμενος λογιστηρίου, ο γραμματέας, οι ελεγκτές, τα 
ταμεία προνοίας  των υπαλλήλων της εκδότριας εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο κατέχει για λογαριασμό τους ή επιχείρηση που ελέγχεται ή είναι 
συνδεδεμένη ή ενεργεί σε συνεννόηση με τα προαναφερόμενα πρόσωπα, ή το οποίο 
κατά μαχητό τεκμήριο που προβλέπεται στο άρθρο 137(4) του Νόμου του ΧΑΚ, 
ενεργεί σε συνεννόηση με τα προαναφερόμενα πρόσωπα, οφείλει το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάρτισης της σχετικής συναλλαγής, 
να ανακοινώνει την συναλλαγή στο ΧΑΚ, παραδίδοντας ή αποστέλλοντας με 
τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, του οποίου ο αποστολέας επιβεβαιώνει την περιέλευση στο 
ΧΑΚ, σύμφωνα με το παράρτημα 16 των Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ, 
δεόντως συμπληρωμένο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.6.1 

6.2 Ανεξάρτητα από τυχόν άλλες υποχρεώσεις της, όταν συνάπτει συμφωνίες ή 
συναλλάσσεται με όργανα διοίκησής της, η εκδότρια εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με την 
κρατούσα κατά το χρόνο της συναλλαγής ή της κατάρτισης της συμφωνίας πρακτική 
και ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών ή την κατάρτιση συναλλαγών στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑΚ, και δημοσιεύει πληροφορίες για τη σύναψη ή κατάρτισή 
τους μέσα σε προθεσμία τριών κατ΄ανώτατο όριο ημερών, εφόσον η συνολική τους 
αξία υπερβαίνει το ποσό των ΛΚ100.000 (€170.860) ανά ημερολογιακό έτος ανά 
πρόσωπο ή ομάδα συνδεδεμένων προσώπων. 

Νόμος ΧΑΚ Άρθρο 
137(1) 

 

Εγκύκλιος ΧΑΚ 
12-2012 
(12.7.2012) 

6.3  α)        Για κάθε συμφωνία ή συναλλαγή που εμπίπτει στις πρόνοιες των Άρθρων 137  

και 157 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, το όργανο 
διοίκησης ή το καθορισμένο πρόσωπο ως αυτό ορίζεται στα Άρθρα 137(3) και 
(4) το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση με τη σύναψη τέτοιας 
συμφωνίας ή συναλλαγής, οφείλει, πριν τη λήψη σχετικής απόφασης, να 
δηλώνει τέτοιο συμφέρον σε προτεινόμενη συνεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των δικαιούχων των τίτλων του εκδότη 
ανάλογα με την περίπτωση. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.2.1 

 
Εγκύκλιος ΧΑΚ 03- 
2011 (4.3.2011) και 
12-2012 
(12.7.2012) 
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β) Το πρόσωπο αυτό δεν ψηφίζει σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και 
σε τυχόν σχετική ψηφοφορία σε γενική συνέλευση των δικαιούχων των τίτλων 
του εκδότη εν σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία ή συναλλαγή και σε 
περίπτωση που ψηφίσει η ψήφος του δεν υπολογίζεται και ούτε ο ίδιος 
υπολογίζεται για την απαρτία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
της γενικής συνέλευσης των δικαιούχων των τίτλων του εκδότη ανάλογα με τη 
περίπτωση. 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι πρόνοιες των εδαφίων (α) 
και (β) πιο πάνω ο εκδότης έχει υποχρέωση, στην ανακοίνωση που 
προβλέπουν τα Άρθρα 137(1) και 157(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόμων, να περιλαμβάνει αναφορά ότι το  Διοικητικό Συμβούλιο 
/ οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση ήταν πλήρως ενημερωμένοι για 
τυχόν συμφέρον οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης ή καθορισμένου 
προσώπου ως αυτό ορίζεται στο εδάφιο (α) πιο πάνω και ότι το επηρεαζόμενο 
όργανο διοίκησης ή καθοριζόμενο πρόσωπο απείχε από τη λήψη της σχετικής 
απόφασης στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή στην τυχόν 
ψηφοφορία σε γενική συνέλευση των δικαιούχων των τίτλων του εκδότη. 

Περαιτέρω νοείται ότι, ο εκδότης στη σχετική ανακοίνωση θα αναφέρει τη 
διαδικασία με τη οποία υπολογίστηκε η αξία της συναλλαγής και ότι 
εξασφάλισε, όπου αυτό ήταν εφικτό, πριν τη λήψη της οποιασδήποτε 
απόφασης, ανεξάρτητη εκτίμηση σε σχέση με τη συμφωνία ή συναλλαγή. 

γ) Ο εκδότης οφείλει να τηρεί τα σχετικά έγγραφα σε σχέση με οποιαδήποτε 
τέτοια συμφωνία ή συναλλαγή και να εξασφαλίζει την  απρόσκοπτη πρόσβαση 
σε αυτά σε μετόχους / κατόχους ομολόγων της εταιρείας που κατέχουν 
συγκεντρωτικά τουλάχιστον 5% των μετοχών/ομολόγων της εταιρείας. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.2.1 

 

Εγκύκλιος ΧΑΚ 03- 
2011 (4.3.2011) και 
12-2012 
(12.7.2012) 

7. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης 

 

7.1 Ο καθορισμός της ημερομηνίας και ώρας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
εταιρειών των οποίων οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο ΧΑΚ, θα πρέπει να γίνεται μετά από 
συνεννόηση με το ΧΑΚ, ούτως ώστε να αποφεύγεται όσο αυτό είναι δυνατόν, η 
σύγκληση Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων δύο ή περισσότερων εταιρειών, κατά την 
ίδια ημερομηνία και ώρα. 

Εγκύκλιος ΧΑΚ 
16/2001 
(10.5.2001) 

8. Επικοινωνία με τους δικαιούχους των τίτλων 
 

8.1 Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει προς τους δικαιούχους των τίτλων κάθε 
σύγκληση συνελεύσεως στην οποία έχουν δικαίωμα να παραστούν ή, όπου 
εφαρμόζεται, να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, κάθε κατανομή και πληρωμή 
μερίσματος ή τόκου, κάθε έκδοση νέων τίτλων, περιλαμβανομένων και των 
διευθετήσεων για παραχώρηση, εγγραφή, αποποίηση, μετατροπή ή ανταλλαγή των 
τίτλων. Επιπλέον ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στους δικαιούχους των 
τίτλων κάθε σημαντική απόκτηση ή εκποίηση, κάθε εξαγορά και συγχώνευση ή 
πρόταση προς τούτο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.1 

8.2 Η ανακοίνωση γίνεται με ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους ή εγκύκλιο 
ή άλλο έντυπο που διατίθεται προς αυτούς, ή προκειμένου περί κομιστών ανώνυμων 
αξιών, με σχετική αγγελία στην ιστοσελίδα του εκδότη στο διαδύκτιο που δημοσιεύεται 
σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, στην οποία 
καθορίζεται η διεύθυνση στην οποία οι κομιστές μπορούν να προμηθευτούν αντίτυπο 
της ανακοινώσεως. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.2 

8.3 Κάθε ειδοποίηση, εγκύκλιος ή άλλο έντυπο ή αγγελία ανακοινώσεως του εκδότη, που 
αποστέλλεται, διατίθεται ή δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται 
προηγουμένως ή ταυτόχρονα από τον εκδότη στο ΧΑΚ. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.3 
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8.4 Σε περίπτωση που αποστέλλεται ειδοποίηση για σύγκληση γενικής συνελεύσεως, 
προς συζήτηση θεμάτων άλλων από τις συνήθεις εργασίες μιας γενικής συνελεύσεως, 
η ειδοποίηση που αποστέλλεται θα συνοδεύεται από επεξηγηματική εγκύκλιο. 

Εάν κατά τη γενική αυτή συνέλευση πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις επί θεμάτων ως 
τα ανωτέρω, η εγκύκλιος των οργάνων διοικήσεως θα περιλαμβάνει σχετική 
επεξηγηματική παράγραφο. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.4 

8.5 Σε περίπτωση που εκδίδεται οποιαδήποτε ειδοποίηση, εγκύκλιος, ή επεξηγηματική 
εγκύκλιος προς τους δικαιούχους τίτλων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, αντίτυπο 
αυτής ή σύνοψη της θα εκδίδεται και αποστέλλεται και στους δικαιούχους όλων των 
άλλων εισηγμένων τίτλων του εκδότη, εκτός εάν το περιεχόμενο της δεν τους αφορά. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.5 

8.6 Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του 
εκδότη, στην ειδοποίηση που αποστέλλεται προς σύγκληση της συνελεύσεως, θα 
συνάπτεται επεξηγηματική εγκύκλιος, στην οποία θα αναφέρεται κατά πόσο υπάρχει 
πρόθεση στο παρόν στάδιο προς έκδοση μέρους του κεφαλαίου αυτού. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.6 

8.7 Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου του εκδότη και 
εφόσον ποσοστό 10% τουλάχιστο του κεφαλαίου δεν θα εκδοθεί στο παρόν στάδιο σε 
μετοχές με δικαίωμα ψήφου, στη συναπτόμενη στην ειδοποίηση προς σύγκληση 
συνελεύσεως επεξηγηματική εγκύκλιο θα αναφέρεται το γεγονός πως η προτεινόμενη 
έκδοση κεφαλαίου δεν θα επάγεται διαφοροποίηση στον έλεγχο του εκδότη, χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση των μετόχων σε γενική συνέλευση. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.7 

8.8 Προκειμένου περί ειδοποιήσεως, που αφορά στη σύγκληση συνελεύσεως, η 
ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη 
συνέλευση αυτή, συνοδεύεται από έντυπο πληρεξούσιο έγγραφο, που παρέχει τη 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προτεινόμενων προς ψήφιση θεμάτων. 

Ειδικότερα: 

α) Το πληρεξούσιο έγγραφο θα αναφέρει ότι ο μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει και 
ότι εφόσον αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος 
αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. 

β) Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, το 
πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να διαθέτει επαρκή χώρο για να παρασχεθεί η 
δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους 
προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.8 

8.9 Προκειμένου περί Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ο εκδότης οφείλει σε χρονικό 
διάστημα που δεν είναι μικρότερο των 20 ημερών και μεγαλύτερο των 45 ημερών από 
την ημερομηνία εξάσκησης ή την πρώτη ημέρα της περιόδου εξάσκησης να 
υπενθυμίσει τους κατόχους των δικαιωμάτων με σχετική ανακοίνωση του προς το 
ΧΑΚ, την οποία θα δημοσιεύσει επίσης σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας. 

Στη σχετική ανακοίνωση ο εκδότης θα πρέπει να αναφέρει την αμέσως πριν την 
ανακοίνωση τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής. 

Προκειμένου περί της τελευταίας περιόδου κατά την οποία είναι δυνατή η εξάσκηση 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, των οποίων η εξάσκηση είναι δυνατή σε 
περισσότερες από μία χρονικές περιόδους, ο εκδότης έχει υποχρέωση επιπρόσθετα 
προς τα πιο πάνω να αποστείλει σε κάθε δικαιούχο, εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας, γραπτή ειδοποίηση με τα προβλεπόμενα στοιχεία καθώς και αναφορά 
για την τελευταία ημερομηνία που θα είναι δυνατή η διαπραγμάτευση της. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.9 
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8.10 Τα διοικητικά συμβούλια των  εκδοτών έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν 
επεξηγηματικές εκθέσεις στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους, σχετικά 
με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.4.1(14) των Κανονιστικών 
Αποφάσεων. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.3.10 

9. Έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης 
 

9.1 Το ΧΑΚ προτρέπει τις εταιρείες που έχουν τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ όπως 
εφαρμόσουν τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ). 

Εγκύκλιος ΧΑΚ 
14/2003 
(11.4.2003) 

9.2 Τον Απρίλιο του 2014 το ΧΑΚ τροποποίησε την 4η αναθεωρημένη έκδοση του ΚΕΔ. Εγκύκλιος ΧΑΚ 6- 
2014 (25.4.2014) 

Στο 1ο μέρος του ΚΕΔ περιλαμβάνεται: 

α) Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας όπου θα υπάρχει δήλωση 
κατά πόσον η εταιρεία υιοθετεί τις αρχές του ΚΕΔ. Σε περίπτωση που 
εισηγμένη εταιρεία εφαρμόζει τις πρόνοιες του ΚΕΔ θεωρείται ότι ο ΚΕΔ 
εφαρμόζεται σε όλο το συγκρότημα εταιρειών στο οποίο ανήκει η εταιρεία, 
δηλαδή και στις θυγατρικές εταιρείες. Σε περίπτωση που οι θυγατρικές 
εταιρείες της εισηγμένης εταιρείας διατηρούν οι ίδιες επιτροπές που 
αναφέρονται στον ΚΕΔ του ΧΑΚ, δηλαδή την επιτροπή διορισμών, αμοιβών 
και ελέγχου, τότε οι εν λόγω θυγατρικές εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόζουν 
και οι ίδιες τις πρόνοιες του ΚΕΔ του ΧΑΚ. 

ΚΕΔ 4η Έκδοση 
(Αναθεωρημένη) 
Απρίλιος 2014 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(13) 

β) Αν η εταιρεία δεν εφαρμόζει ήδη τον ΚΕΔ αλλά προτίθεται να τον εφαρμόσει, 
θα πρέπει η σχετική αναφορά να επεκτείνεται και σε χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή του. 

 

Στο 2ο μέρος του ΚΕΔ περιλαμβάνεται: 

α) Βεβαίωση της εταιρείας ότι έχει εφαρμόσει τις διατάξεις του ΚΕΔ, καθώς και 
τον βαθμό και τον τρόπο εφαρμογής τους. 

β) Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει ορισμένες  από  τις 
διατάξεις του ΚΕΔ θα πρέπει να επεξηγηθούν επαρκώς οι λόγοι μη τήρησης 
τους. Συγκεκριμένα αν η εταιρεία εφαρμόζει τον ΚΕΔ αλλά δεν τηρεί μία 
συγκεκριμένη διάταξη, θα πρέπει να επεξηγεί τους λόγους μη τήρησης της. 

ΚΕΔ 4η Έκδοση 
(Αναθεωρημένη) 
Απρίλιος 2014 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(13) 
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γ) Βεβαιώσεις – Κυριότερες αναφορές οι οποίες απαιτούνται από τις σχετικές 
διατάξεις του ΚΕΔ, π.χ.: 

(i) Ονόματα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων 
(διάταξη Α.2.4). Νέος ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού διοικητικού 
συμβούλου (διάταξη Α.2.3 (α)–(ι)). 

(ii) Ονόματα του Προέδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή 
(διαχωρισμός θέσεων) σύμφωνα με τη διάταξη Α.2.4. 

(iii) Ονόματα μελών όλων των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου. 

(iv) Τρία είδη εκθέσεων αμοιβών ως ακολούθως: 

• Έκθεση πολιτικής αμοιβών - βλέπε Παράρτημα 1 του ΚΕΔ. 

• Γνωστοποίηση αμοιβών διοικητικών συμβούλων - βλέπε 
Παράρτημα 2 του ΚΕΔ. 

• Αμοιβή με μετοχές - βλέπε Παράρτημα 3 του ΚΕΔ. 

(v) Δήλωση του διοικητικού συμβουλίου ότι η εταιρεία προτίθεται να 
συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα σύμφωνα με τη 
διάταξη Γ.1.2. 

(vi) Βεβαίωση του διοικητικού συμβουλίου για την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη Γ.2.1. 

(vii) Βεβαίωση επιθεώρησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της Εταιρείας καθώς και των 
διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας 
των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές (διάταξη Γ.2.1). 

(viii) Βεβαίωση ότι δεν έχει περιέλθει τίποτε εις γνώση του διοικητικού 
συμβουλίου για παράβαση των περί Αξιών και ΧΑΚ Νόμων και 
Κανονισμών, εκτός αυτών που είναι εις γνώση των αρμόδιων 
χρηματιστηριακών αρχών (διάταξη Γ.2.1). 

(ix) Θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης 
της εταιρείας, ή μέσω παραπομπής στους λογαριασμούς της, 
οποιαδήποτε χορήγηση δανείων και παροχή εγγυήσεων σε 
διοικητικούς συμβούλους της εταιρείας ή των θυγατρικών ή των 
συνδεδεμένων εταιρειών της εταιρείας, είτε από την ίδια την εταιρεία 
είτε από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε ποσά εισπρακτέα από εταιρεία στην οποία είναι 
εμπλεκόμενος διοικητικός σύμβουλος ή/και συνδεδεμένο με αυτόν 
πρόσωπο. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τη χορήγηση δανείων, θα πρέπει να 
δηλώνεται από τον κάθε διοικητικό σύμβουλο ο μέσος όρος δανεισμού 
καθώς και ο ανώτατος δανεισμός του κατά τους τελευταίους 12 μήνες, 
όπως επίσης και η ημερομηνία εξόφλησης του. (Διευκρινίζεται ότι στην 
περίπτωση των Τραπεζικών ή και άλλων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, συναλλαγές μεταξύ των διοικητικών συμβούλων και της 
εταιρείας οι οποίες διεξάγονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της 
εταιρείας, υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους και με διαφάνεια, δεν 
υπόκεινται στην εν λόγω παράγραφο). 

Η αναφορά σε διοικητικό σύμβουλο περιλαμβάνει και τα συνδεδεμένα 
με αυτόν πρόσωπα μέχρι πρώτου βαθμού συγγένεια, τη σύζυγο, 
καθώς και τις εταιρείες που αυτός κατέχει πέραν του 20% των 
δικαιωμάτων ψήφου. 

Επίσης, επισημαίνεται η ευθύνη του διοικητικού συμβούλου να 
προβαίνει σε κατάλληλη διερεύνηση προκειμένου να εξακριβώσει κατά 
πόσο διενεργήθηκαν συναφείς με αυτόν συναλλαγές και να προβαίνει 
σε σχετική δήλωση προς την εταιρεία. 

δ) Επίσης, με βάσει τις παραγράφους Γ.3.7 και Δ.2.4 ο εκδότης οφείλει να διορίσει 
λειτουργό συμμόρφωσης με τον ΚΕΔ (Corporate Governance Compliance 
Officer) και άτομο επικοινωνίας με τους μετόχους της εταιρείας (Investor 
Liaison Officer). 

ΚΕΔ 4η Έκδοση 
(Αναθεωρημένη) 
Απρίλιος 2014 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.4.1(13) 
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9.3 Με εγκύκλιο ημερομηνίας 23/1/2008 το ΧΑΚ κοινοποιεί απόφαση του όπως 
συμπληρώνεται από τον κάθε εκδότη έντυπο “checklist”. Το έντυπο αυτό θα 
υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται μαζί με την έκθεση περί εταιρικής 
διακυβέρνησης στο ΧΑΚ. 

Εγκύκλιος ΧΑΚ 
(23.1.2008) 

9.4 Ο εκδότης, εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, οφείλει 
να εφαρμόζει τις πρόνοιες της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Β3 του ΚΕΔ 
(παράρτημα 3). 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.9 

9.5 Οι πιο κάτω πρόνοιες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2010 για τις ετήσιες εκθέσεις 
2010. 

ΚΕΔ 9/09 

α) Αν δεν πληρείται το κριτήριο του 50% (για ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς 
συμβούλους) θα πρέπει κατ’ελάχιστον το ένα τρίτο του Διοικητικού 
συμβουλίου να είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και 
πρόσθετα οι εταιρείες θα πρέπει να δίνουν σχετική επεξήγηση στο δεύτερο 
μέρος της έκθεσης, για τον αριθμό των Διοικητικών Συμβούλων που δεν είναι 
ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί και που υπερβαίνουν το ποσοστό του 50% και 
υποβάλλουν σχετικό αίτημα για παροχή εύλογου χρονικού διαστήματος 
συμμόρφωσης στο Συμβούλιο του ΧΑΚ. 

ΚΕΔ 9/09 Α2.3 

β) Το Συμβούλιο του ΧΑΚ δύναται να εγκρίνει τα αιτήματα των εταιρειών, για 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά, προς συμμόρφωση τους, που δεν θα ξεπερνά 
σε καμία περίπτωση τους 12 μήνες. 

ΚΕΔ 9/09 Α2.3 

γ) Επιπρόσθετα Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν θα θεωρούνται ανεξάρτητοι εάν είτε 
οι ίδιοι προσωπικά είτε οι σύζυγοι τους, τα ανήλικα παιδιά τους, οι γονείς τους 
καθώς και εταιρίες στις οποίες κατέχουν άνω του 20% του μετοχικού 
κεφαλαίου τους και στις οποίες εξασκούν ουσιαστικό έλεγχο έχουν δάνεια ή 
εγγυήσεις πέραν των €500.000. 

ΚΕΔ 9/09 Α3(β) 

δ) Οι διοικητικοί σύμβουλοι οι οποίοι θεωρούνται ανεξάρτητοι πρέπει να 
υποβάλουν στο ΧΑΚ  μαζί με την Ετήσια Έκθεση του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης υπογραμμένη βεβαίωση ανεξαρτησίας ότι πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στην πρόνοια αυτή. 

ε) Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν την 
επιθεώρηση των  εσωτερικών  χρηματοοικονομικών  συστημάτων 
(company’s internal financial controls). Επιπρόσθετα πρέπει να 
περιλαμβάνουν και την επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 
(company’s internal control) και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων (risk 
management systems), εκτός και αν επιβλέπονται είτε από ξεχωριστή 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων η οποία αποτελείται από ανεξάρτητους 
Διοικητικούς Συμβούλους είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

 

ΚΕΔ 9/09 Α2.3(ι) 

 

 

 ΚΕΔ Γ.3.8 
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10. Επιτροπή ελέγχου  

10.1   1 Κάθε οντότητα δημόσιου συμφέροντος οφείλει να διαθέτει επιτροπή ελέγχου η 
οποία πρέπει να – 

α) Αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του διοικητικού ή του 
εποπτικού οργάνου τηε ελεγχόμενης οντότητας και 

β) αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάου και/ή μέλη 
του εποπτικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας ή/και μέλη διορισμένα 
από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην 
περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο. 

2 Τουλάχιστον ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου πρέπει να διαθέτει επάρχεια 
γνώσεων στον τομέα της λογιστικής και/ή του ελέγχου και, στο σύνολό τους,τα 
μέλη της πρέπει να διαθέτους επάρκεια γνώσεων στον τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. 

3 Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειονότητά τους 
ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα,  

4 Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου πρέπει να διορίζεται από τα μέλη της ή 
από το εποπτικό όργανο της ελεγχόμενης οντότητας και οφείλει να είναι 
ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα. 

5 Χωρίς επηρεασμό της ευθύνης των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή 
εποπτικού οργάνου ή άλλων μελών που έχουν διοριστεί από τη γενική 
συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας, η επιτροπή ελέγχου, 
μεταξύ άλλων –  

α) Ενημερώνει το διοικητικό ή το εποπτικό όργανο της ελεγχόμενης 
οντότητας και το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς 
συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιός ήταν ο ρόλος της 
επιτροπής της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, 

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομιμκής πληροφόρησης και 
υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητας 
της, 

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της 
επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, 
όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηςη της ελέγχόμενης 
οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής, 

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετής,ιων και των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή της, 
λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της 
αρμόδιας αρχής κατά το Άρθρο 26, παράγραφος 6, του Κανονισού (ΕΕ) 
αριθμ. 537/2014, 

ε) ανασκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτηρία των νόμιμων ελεγκτών ή 
των ελεγκτικών γραφείων κατά τα άρθρα 58, 59, 60, 63 και 64 του 
παρόντος Νόμου καθώς και το Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής συμπληρωματικών 
υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα κατά το Άρθρο 5 αυτού του 
Κανονισμού, 

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών 
γραφείων και προτείνει τους νόμιμους ελεγκτές ή τα νόμιμα ελεγκτικά 
γραφεία που διορίζονται κατά το Άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται το Άρθρο 16, παράγραφος 8, αυτού του 
Κανονισμού. 

Αρθρο 78 του Περί 
Ελεγκτών Νόμου 
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11. Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις  

11.1 Επιπρόσθετα των προβλεπόμενων γενικών συνεχών υποχρεώσεων, κάθε εκδότης 
οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς τις προβλεπόμενες ειδικές υποχρεώσεις 
της αγοράς στην οποία έχει καταταγεί. Επισυνάπτεται πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) με τις 
κυριότερες ειδικές υποχρεώσεις κατά αγορά. 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.3.1 – 5.3.6 

11.2 Κάθε εκδότης έχει υποχρέωση μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού 
τριμήνου (δηλαδή 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12) όπως υποβάλει στο ΧΑΚ και στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο που αφορά στη 
Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου. Το σχετικό έντυπο 
παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ. 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.2.1.21 

11.3 Όταν κινητές αξίες εκδότη έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά μόνο στη Δημοκρατία, η οποία αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής, ο 
εκδότης δημοσιοποιεί ρυθμιζόμενες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα και, 
επιπρόσθετα εάν και εφόσον επιθυμεί, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ευρέως 
διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα. 

N190(I)/2007 
Μέρος VΙΙΙ Άρθρο 
41(1) 
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12. Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις για εκδότες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών  

 

12.1 Εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών 
επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων τους, οφείλουν αδιαλείπτως και 
ανελλιπώς, εκτός εάν έχουν εξασφαλίσει απαλλαγή, όπως προβλέπεται: 

 

α) Να μή πραγματεύονται με αδικαιολόγητη συχνότητα σε κινητές αξίες. 

β) Να διανέμουν μέρισμα μόνο εφ’όσον αυτό καλύπτεται από προσόδους που 
προήλθαν από επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του οργανισμού που έχουν ήδη 
καταβληθεί προς αυτόν. 

 
Κατ’εξαίρεση θα είναι δυνατή η καταβολή μερίσματος από τα συσσωρευμένα 
πλεονάσματα του οργανισμού που προκύπτουν από ρευστοποίηση επενδύσεων 
εάν: 

 

(i) το ποσό που θα καταβληθεί δεν είναι μεγαλύτερο από το 30% των 
πλεονασμάτων από κεφαλαιουχικά κέρδη ή 

 

(ii) το Συμβούλιο κατόπιν αίτησης του οργανισμού εγκρίνει την καταβολή 
μεγαλύτερου ποσοστού των πλεονασμάτων από κεφαλαιουχικά κέρδη. 

γ) Να μεριμνά όπως οποιαδήποτε απόφαση για ρευστοποίηση των επενδύσεων 
του η οποία επηρεάζει ποσοστό μεγαλύτερο του μισού του χαρτοφυλακίου του 
Οργανισμού, λαμβάνεται μόνο κατόπιν έγκρισης των μετόχων του οργανισμού. 

δ) Μεριμνά όπως επιβάλλει στο διαχειριστή επενδύσεων να τον πληροφορεί 
γραπτώς για οποιαδήποτε σχέση που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει με 
οποιοδήποτε εκδότη στον οποίο ο διαχειριστής επενδύσεων προτίθεται να 
επενδύσει. Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό ο διαχειριστής επενδύσεων θα 
θεωρείται για σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι έχει σχέση με εκδότη εάν 
μεταξύ άλλων, ο ίδιος ή η εταιρεία του ιδίου ομίλου κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδότη, ή ενεργεί ή έχει πρόσφατα ενεργήσει 
σαν σύμβουλος ή ανάδοχος έκδοσης αυτού. 

ε) Υποβάλλει προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
δημοσιοποιεί κατά τον τρόπο που στην παράγραφο 5.2.7. προβλέπεται, εντός 
περιόδου 15 ημερών μετά την λήξη κάθε τριμήνου οποιουδήποτε έτους, 
τριμηνιαία έκθεση στην οποία περιέχονται: 

(i) Κατάλογος όλων των επενδύσεων του, κατά την τελευταία ημέρα του 
προηγηθέντος τριμήνου, με αξία πέραν του πέντε τοις εκατόν του 
ενεργητικού του και τουλάχιστον των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων  ή 
οποιωνδήποτε άλλων επενδύσεων του, ώστε η ανάλυση να καλύπτει 
τουλάχιστο το 80% του ενεργητικού του. 

(ii) Αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων από τα όργανα διοικήσεως του. 

(iii) Η καθαρή εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού οργανισμού. 

(iv) Όλες τις επενδύσεις του επενδυτικού οργανισμού σε κινητές αξίες με τις 
οποίες ο διαχειριστής έχει οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με αναφορά 
στην φύση του συμφέροντος ή της σχέσης. 

 

 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 
5.3.3.1 
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στ) Επιπλέον των υποχρεώσεων των εκδοτών για δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των, επενδυτικός οργανισμός θα πρέπει να μεριμνά όπως 
στους ετήσιους λογαριασμούς,  τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και στην ένδειξη 
αποτελέσματος περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 

 

(i) Κατάλογος όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν 
του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού και τουλάχιστον των δέκα 
μεγαλύτερων επενδύσεων, που περιέχει: 

 
• Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των εκδοτών, στις αξίες 

των οποίων επενδύει· 
 
• την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου ή των μεριδίων του εκδότη που 

κατέχει ο επενδυτικός οργανισμός· 
 
• τη δαπάνη προς αγορά των επενδύσεων αυτών· 
 
• την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων, από τα όργανα διοικήσεως 

και την καθαρή εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού 
οργανισμού· 

 
• τα εισπρακτέα μερίσματα από τις επενδύσεις αυτές κατά τη διάρκεια 

του έτους (αναφέροντας οποιαδήποτε μη συνήθη μερίσματα) · 
 
• αναφορά στην κάλυψη μερίσματος από τα κέρδη ή αναφορά στα 

καθαρά κέρδη κάθε εκδότη· 
 
• έκτακτα αποτελέσματα, οφειλόμενα σε έκτακτα περιστατικά· 
 
• τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, που αντιστοιχούν στην επένδυση· 

 

(ii) Ανάλυση οποιασδήποτε πρόβλεψης για μείωση της αξίας των 
επενδύσεων, που αναφέρει τις επενδύσεις για τις οποίες έγινε η 
πρόβλεψη, όπως και για κάθε επένδυση ξεχωριστά. 

 
• Τη δαπάνη της επένδυσης· 
 
•  την πρόβλεψη που έγινε· 
 
• τη λογιστική αξία της· 
 
• το λόγο για τον οποίο έγινε η πρόβλεψη αυτή· 
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(iii) Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής ο όρος “επένδυση”  
περιλαμβάνει τα διαθέσιμα ρευστά ή/και καταθέσεις σε πιστωτικούς, 
τραπεζικούς ή άλλους οργανισμούς στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και 
όπου γίνεται αναφορά σε “μερίσματα” στην παράγραφο (1)(v) πιο πάνω, 
για την περίπτωση των ρευστών ή καταθέσεων του επενδυτικού 
οργανισμού αυτή, θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε τόκους. 

(iv) Στοιχεία για την κατανομή του εισοδήματος του, μεταξύ μερισμάτων, 
τόκων εισπρακτέων και άλλων μορφών, εισοδημάτων (το οποίο δυνατό να 
αφορά και εισόδημα συνδεδεμένων εταιρειών).  

ζ) Προκειμένου περί εγκεκριμένου επενδυτικού οργανισμού να ανακοινώνει στο 
Χρηματιστήριο και να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο εντός δύο 
εργάσιμων ημερών από την 15η και την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού 
μήνα την καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής του κατά την 15ην ή την τελευταία 
ανάλογα της περίπτωσης ημέρα του μήνα, εκτός εάν αυτή είναι αργία κατά την 
αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα υπολογίζεται όπως στο 
παράρτημα 14 προβλέπεται. 

Προκειμένου περί μή εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών η ανακοίνωση στο 
Χρηματιστήριο και η δημοσίευση στην ιστοσελίδα των στο διαδύκτιο της 
εσωτερικής αξίας, θα αφορά την τελευταία εργάσιμη μέρα, κάθε ημερολογιακού 
τριμήνου και θα γίνεται εντός των επόμενων δύο εργάσιμων ημερών, από την 
λήξη του τριμήνου. 

η) Ο αριθμός των τίτλων τους για τους οποίους έχουν καταρτισθεί συναλλαγές, 
κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους είναι τουλάχιστο ίσος προς ποσοστό 1% 
του συνόλου των τίτλων της ίδιας κατηγορίας που έχουν εισηγμένους. 

 

13. Χρονοδιάγραμμα οικονομικών αποτελεσμάτων 
 

13.1 Επισυνάπτεται πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ο οποίος συνοψίζει τις διάφορες ημερομηνίες 
ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εκδοτών που έχουν εισηγμένους 
τίτλους στο ΧΑΚ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις – Οργανωμένες Αγορές 
 

 Κύρια 
Αγορά 

Εναλλακτική 
Αγορά 

Αγορά 
Επιτήρησης 

(Πρώην Ειδική 
Κατηγορία)  

Υπεύθυνος λογιστηρίου 
(μέλος του ΣΕΛΚ) 

 – – 

Συγκεντρωτική κατάσταση 
διασποράς του μετοχικού 
κεφαλαίου 

   

Λειτουργός συμμόρφωσης 
για χρηματιστηριακά θέματα 

   

Ιστοσελίδα  – – 
Τιμή διαπραγμάτευσης > 
9σεντ ανά μετοχή 

 – – 

Εμπορευσιμότητα 5% 1% – 
Συμμόρφωση με ΚΕΔ Ολική Προαιρετική – 

 

 

(**) Παραπoμπή 

Κινητές αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε οποιανδήποτε αγορά μετοχών είναι δυνατόν να μεταταχθούν 
σε άλλη αγορά είτε κατόπιν αίτησης του εκδότη των, αφού καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος, είτε αναγκαστικά 
κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, όπως στην συνέχεια προβλέπεται 

α) Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη της Κύριας Αγοράς στην Εναλλακτική Αγορά ή στην 
Αγορά Επιτήρησης και εκδότη της Εναλλακτικής Αγοράς  στην Αγορά Επιτήρησης, εάν διαπιστώσει ότι 
δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις της αγοράς που είναι εισηγμένος, ή 

β) Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη της Κύριας Αγοράς ή της Εναλλακτικής Αγοράς στην 
Αγορά Επιτήρησης, εάν διαπιστώσει ότι έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 

Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη οποιασδήποτε αγοράς της Ρυθμιζόμενης Αγοράς στην Αγορά 
Επιτήρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξη μήνες ή για οποιαδήποτε επιπρόσθετη περίοδο το Συμβούλιο θα 
αποφασίζει σε περίπτωση: 

α) Καθυστέρησης στην έκδοση των οικονομικών του καταστάσεων/ εκθέσεων ή όταν του έχει ζητηθεί η 
διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα ή  

β) Στην έκθεση ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων υπάρχει δήλωση αδυναμίας για έκφραση 
γνώμης για την ολότητα ή ουσιαστικό μέρος των οικονομικών καταστάσεων ή αρνητική γνώμη ή  

γ) Στην έκθεση ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων υπάρχει γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική 
γνώμη σε σχέση με την ικανότητα του εκδότη να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα ή 

δ) Έχει διοριστεί  Διαχειριστής/ Παραλήπτης ή 

ε) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητήσει κάτι τέτοιο ή 

στ) Άλλου λόγου που θα καθορίσει το Συμβούλιο, με απόφαση του  

Η μετάταξη εκδότη κατόπιν συνδρομής του λόγου που αναφέρεται στην υποποράγραφο  (α), θα γίνεται χωρίς 
ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου η 
συνδρομή οποιασδήποτε των περιπτώσεων. 

Με απόφαση του Συμβουλίου,  η πιο πάνω προβλεπόμενη προθεσμία των έξη μηνών ή οποιαδήποτε άλλη 
προθεσμία που το Συμβούλιο θα καθορίζει, είναι δυνατό να παραταθεί για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα μέχρι 
τρεις μήνες εάν έχει ξεκινήσει διαδικασία διαγραφής ή μετάταξης του εκδότη. 

Το Συμβούλιο θα επαναφέρει εκδότη από την Αγορά Επιτήρησης στην Αγορά που ήταν προηγουμένως όταν 
διαπιστώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην μετάταξη του έχουν εκλείψει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανονιστικές 
Αποφάσεις ΧΑΚ 2.2.1. 
– 2.2.5. 
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Προκειμένου περί εκδότη της Ρυθμιζόμενης Αγοράς:  

α) ο οποίος δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις της Αγοράς που είναι εισηγμένος, με εξαίρεση την έκδοση 
των Οικονομικών του καταστάσεων (προκειμένου περί εκδότη μετοχών), ως φαίνεται στην παράγραφο 
2.2.3 ή 

β) για τον οποίο υπάρχει στην έκθεση ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων επιφύλαξη εκτός των 
όσων αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3(γ) ή έμφαση θέματος ή ουσιώδης αβεβαιότητα σε σχέση με 
τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα ή 

γ) ο οποίος παραλείπει να εισαγάγει στο Χρηματιστήριο μετοχές του όπως προβλέπεται από το Άρθρο 
129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή 

δ) (i)       για τον οποίο επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των   δραστηριοτήτων του ή 

(II) ο οποίος πρόκειται να συνάψει συμφωνία αντίστροφης   εξαγοράς, μετά από σχετική 
ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο 

(III) ο οποίος είναι επενδυτικός οργανισμός και επιζητεί την απαλλαγή του από περιορισμό 
αναφορικά προς τις υποχρεώσεις του 

ε) ο οποίος είναι αποκλειστικά εκδότης Ομολόγων και καθυστερεί να εκδώσει τις οικονομικές του 
καταστάσεις ή καθυστερεί να συμμορφωθεί όταν του ζητηθεί η διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για 
θεμελιώδες θέμα  

θα διαπραγματεύεται στην Αγορά Διαπραγμάτευσης του και θα παρουσιάζεται στους πίνακες διαπραγμάτευσης και 
στα δελτία τιμών με την σήμανση (Σ).   

Νοείται ότι για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β), (δ)(i) και (δ)(ii)  το Συμβούλιο δύναται με απόφαση 
του, να μετατάξει τον εκδότη στην Αγορά Επιτήρησης.  

Περαιτέρω, παρουσίαση της σήμανσης (Σ)  κατόπιν συνδρομής του λόγου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 
(δ)(ii), (δ)(iii) και (ε), θα γίνεται χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την 
Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου.  

Περαιτέρω νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την παρουσίαση εκδότη στους πίνακες διαπραγμάτευσης 
και στα δελτία τιμών με τη Σήμανση (Σ) και για λόγους πέραν των πιο πάνω, τους οποίους θα καθορίσει με απόφαση 
του. 

Προκειμένου περί εκδότη Μη Ρυθμιζόμενης Αγοράς, για τον οποίο: 

α) υπάρχει στην έκθεση ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων του:  

• Έμφαση Θέματος 

• Ουσιώδης αβεβαιότητα σε σχέση με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα  

• Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης 

• Γνώμη με Επιφύλαξη  

• Αρνητική Γνώμη 

β) έχει διοριστεί Διαχειριστής/Παραλήπτης.  

γ) δεν τηρούνται οι συνεχείς υποχρεώσεις της αγοράς που είναι εισηγμένος, περιλαμβανομένης και της 
υποχρέωσης για έκδοση των οικονομικών του καταστάσεων και της υποχρέωσης όταν του ζητηθεί η 
διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα. 

δ) ο οποίος παραλείπει να εισάγει στο Χρηματιστήριο μετοχές του, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 
των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων . 

ε) για τον οποίο επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του. 

στ) ο οποίος πρόκειται να συνάψει συμφωνία αντίστροφης εξαγοράς μετά από σχετική ανακοίνωση προς 
το Χρηματιστήριο. 

ζ) αλλού λόγου που θα καθορίσει το Συμβούλιο.  

Θα διαπραγματεύεται στην Αγορά Διαπραγμάτευσης του και θα παρουσιάζεται στους πίνακες διαπραγμάτευσης και 
στα δελτία τιμών με τη Σήμανση (Σ).  

Νοείται ότι, για το σημείο (α) πιο πάνω η σήμανση εκδότη στην Αγορά Διαπραγμάτευσης του θα ισχύει και κατά την 
έναρξη  διαπραγμάτευσης νέου εκδότη στην ΝΕΑ.    

Περαιτέρω νοείται ότι, παρουσίαση της σήμανσης (Σ)  κατόπιν συνδρομής του λόγου που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (ζ) καθώς και του λόγου της μη έκδοσης των οικονομικών του καταστάσεων/ μη συμμόρφωση  όταν 
του ζητηθεί η διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα, θα γίνεται χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του 
Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου. 

 

Κανονιστική Απόφαση 
ΧΑΚ 2.2.6. και 2.2.6Α 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα οικονομικών αποτελεσμάτων – 
Οργανωμένες Αγορές 

(για εκδότες με οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου) 
 

Ημερομηνία 
ανακοίνωσης 

Εταιρείες Κύριας Αγοράς 
Υπόλοιπες εισηγμένες 

εταιρείες 
Εγκεκριμένοι επενδυτικοί 

οργανισμοί 

15 Ιανουαρίου   4η τριμηνιαία έκθεση για την 
περίοδο που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
έτους. 

15 Απριλίου   1η τριμηνιαία έκθεση για την 
περίοδο που έληξε στις 31 
Μαρτίου του τρέχοντος έτους. 

30 Απριλίου Ετήσιες εκθέσεις και ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις για το 
οικονομικό έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους. 

Ετήσιες εκθέσεις και ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις για το 
οικονομικό έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους. 

Ετήσιες εκθέσεις και ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις για το 
οικονομικό έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους. 

15 Ιουλίου   2η τριμηνιαία έκθεση για την 
περίοδο που έληξε στις 
30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. 

30 Σεπτεμβρίου Εξαμηνιαία έκθεση για την 
περίοδο που λήγει στις 
30 Ιουνίου του τρέχοντος 
έτους. 

Εξαμηνιαίες εκθέσεις για την 
περίοδο που λήγει στις 
30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. 

Εξαμηνιαία έκθεση για την 
περίοδο που έληξε στις 
30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. 

15 Οκτωβρίου   3η τριμηνιαία έκθεση για την 
περίοδο που έληξε στις 
30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος 
έτους. 

 
 

Πέραν των πιο πάνω, εγκεκριμένοι επενδυτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο Χρηματιστήριο και 
να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη 15η και την τελευταία ημέρα κάθε 
ημερολογιακού μήνα την καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής τους κατά την 15η ή την τελευταία ανάλογα της 
περίπτωσης ημέρας του μήνα. Προκειμένου περί μη εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών, η πιο πάνω 
ανακοίνωση θα αφορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα γίνεται εντός δύο 
εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου.  


