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Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το
περιεχόμενό του

►C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

►B

της 29ης Απριλίου 2004
για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των
ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των
ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ◄

(EE L 149 της 30.4.2004, σ. 1)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1787/2006 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 211/2007 της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1289/2008 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου
2008
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 311/2012 της Επιτροπής
της 21ης Δεκεμβρίου 2011
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 486/2012 της Επιτροπής
της 30ής Μαρτίου 2012
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 862/2012 της Επιτροπής
της 4ης Ιουνίου 2012
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 621/2013 της Επιτροπής
της 21ης Μαρτίου 2013
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 759/2013 της Επιτροπής
της 30ής Απριλίου 2013
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1604 της Επιτροπής της
12ης Ιουνίου 2015
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής της
30ής Νοεμβρίου 2015

Διορθώνεται από:
►C1

Διορθωτικό ΕΕ L 215 της 16.6.2004, σ. 3 (809/2004)

αριθ.

σελίδα

L 337

17

5.12.2006

L 61

24

28.2.2007

L 340

17

19.12.2008

L 103

13

13.4.2012

L 150

1

9.6.2012

L 256

4

22.9.2012

L 177

14

28.6.2013

L 213

1

8.8.2013

L 249

1

25.9.2015

L 58

13

4.3.2016

ημερομηνία
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▼C1
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Απριλίου 2004
για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των
ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω
παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη
διάδοση των σχετικών διαφημίσεων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο
που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών
ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/34/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5, το άρθρο
7, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 14
παράγραφος 8 και το άρθρο 15 παράγραφος 7,
Αφού ζήτησε την τεχνική γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστι
κών αρχών των αγορών κινητών αξιών (CESR) (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2003/71/ΕΚ καθορίζει τις αρχές που πρέπει να τηρού
νται κατά την κατάρτιση των ενημερωτικών δελτίων. Οι αρχές
αυτές πρέπει να συμπληρωθούν όσον αφορά τις πληροφορίες που
περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, τη μορφή και τον τρόπο
δημοσίευσής του, τις πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω
παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο και τη διάδοση των σχετι
κών διαφημίσεων.

(2)

Ανάλογα με το είδος του εκδότη και των κινητών αξιών, πρέπει
να καθοριστεί μια τυπολογία ελάχιστων πληροφοριακών απαιτή
σεων για τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου που χρησιμοποι
ούνται συχνότερα στην πράξη. Αυτά τα πρότυπα ενημερωτικού
δελτίου πρέπει να βασίζονται στα πληροφοριακά στοιχεία που
απαιτούνται στα πρότυπα δημοσιότητας της IOSCO για διασυνο
ριακές προσφορές και αρχικές εισαγωγές σε χρηματιστήρια αξιών
(disclosure standards for cross-border offering and initial listings
(Part I)) και στα υφιστάμενα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου της
οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την εισαγωγή
κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί
των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται (3).

(3)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον εκδότη, τον προσφέ
ροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση
σε ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,
πρέπει να υπόκεινται στις κοινοτικές διατάξεις περί προστασίας
των δεδομένων.

(1) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
(2) Η CESR συστάθηκε με την απόφαση 2001/527/ΕΚ (ΕΕ L 191 της 13.7.2001,
σ. 43).
(3) ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).
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(4)

Πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η περιττή επα
νάληψη των πληροφοριών στις περιπτώσεις στις οποίες το ενη
μερωτικό δελτίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα. Για το σκοπό
αυτό, πρέπει να προβλεφθούν χωριστά λεπτομερή πρότυπα ενη
μερωτικού δελτίου για το έγγραφο αναφοράς και το σημείωμα
εκδιδόμενου τίτλου, προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο τύπο του
σχετικού εκδότη και τίτλου, κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται
όλες οι κατηγορίες κινητής αξίας.

(5)

Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή
σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να συμπερι
λάβουν στο ενημερωτικό δελτίο ή στο βασικό ενημερωτικό δελ
τίο συμπληρωματικές πληροφορίες πέραν εκείνων που παρέχο
νται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρό
σθετων πληροφοριών. Οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες
πρέπει να είναι κατάλληλες για το είδος της σχετικής κινητής
αξίας ή τη φύση του σχετικού εκδότη.

(6)

Λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας των εκδοτών, των ειδών
κινητών αξιών, της ενδεχόμενης παρέμβασης τρίτου μέρους ως
εγγυητή, της εισαγωγής ή μη σε χρηματιστήριο αξιών, ένα μόνο
πρότυπο ενημερωτικού δελτίου δεν μπορεί, στις περισσότερες
περιπτώσεις, να παράσχει στους επενδυτές τις πληροφορίες που
αυτοί χρειάζονται για να λάβουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.
Κατά συνέπεια, πρέπει να είναι δυνατός ο συνδυασμός περισσο
τέρων πρότυπων ενημερωτικού δελτίου. Για το σκοπό αυτό, είναι
σκόπιμο να προταθεί μη εξαντλητικός πίνακας διαφόρων συνδυα
σμών πρότυπων ενημερωτικού δελτίου και συνόλων πρόσθετων
πληροφοριών για τις περισσότερες κατηγορίες κινητών αξιών,
προκειμένου να βοηθηθούν οι εκδότες στην κατάρτιση των ενη
μερωτικών τους δελτίων.

(7)

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για έγγραφο αναφοράς για
μετοχές πρέπει να εφαρμόζεται στις μετοχές και σε κινητές
αξίες ισοδύναμες με μετοχές, αλλά επίσης σε άλλες κινητές
αξίες που παρέχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο του εκδότη με μετα
τροπή ή ανταλλαγή. Στην τελευταία περίπτωση, αυτό το πρότυπο
ενημερωτικού δελτίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι υπο
κείμενοι μετοχικοί τίτλοι που θα παραδοθούν έχουν ήδη εκδοθεί
πριν από την έκδοση των κινητών αξιών που παρέχουν πρόσβαση
στο κεφάλαιο του εκδότη· ωστόσο αυτό το πρότυπο ενημερωτι
κού δελτίου πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι υποκείμενοι μετο
χικοί τίτλοι που θα παραδοθούν έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν
έχουν ακόμα εισαχθεί σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(8)

Η οικειοθελής γνωστοποίηση προβλέψεων κερδών στο έγγραφο
αναφοράς μετοχών πρέπει να παρουσιάζεται με συνεπή και
συγκρίσιμο τρόπο και να συνοδεύεται από δήλωση ανεξάρτητων
λογιστών ή ελεγκτών. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ της
πληροφορίας αυτής και της γνωστοποίησης τάσεων ή άλλων
πραγματολογικών στοιχείων που έχουν σημαντική επίπτωση
στις προοπτικές του εκδότη. Επιπλέον, κατά τη συμπλήρωση
του ενημερωτικού δελτίου ή την κατάρτιση νέου, πρέπει να εξη
γείται κάθε μεταβολή στην πολιτική γνωστοποίησης των προβλέ
ψεων κερδών.

(9)

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma είναι αναγκαίες
σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής στην κατάσταση ενός
εκδότη μετά από συγκεκριμένη συναλλαγή, όπως η μεταβολή
κατά περισσότερο από 25 % ενός ή περισσοτέρων δεικτών της
δραστηριότητάς του, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαι
τούνται ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις.
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(10)

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για σημείωμα εκδιδόμενου
μετοχικού τίτλου δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε
κατηγορία μετοχών, εφόσον απαιτεί την παροχή πληροφοριών
όπως η περιγραφή των ενσωματωμένων στους τίτλους δικαιωμά
των και της διαδικασίας για την άσκησή τους.

(11)

Ορισμένοι χρεωστικοί τίτλοι όπως τα διαρθρωμένα ομόλογα
ενσωματώνουν στοιχεία παράγωγων μέσων και είναι συνεπώς
σκόπιμο να προβλεφθούν στο πρότυπο ενημερωτικού δελτίου
για χρεωστικούς τίτλους συμπληρωματικές απαιτήσεις γνωστο
ποίησης για την παράγωγη συνιστώσα που υπεισέρχεται στην
πληρωμή τόκων.

(12)

Το συμπληρωματικό «σύνολο πρόσθετων πληροφοριών» για τις
εγγυήσεις πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις υποχρεώσεις που
συνδέονται με οποιοδήποτε είδος κινητής αξίας.

(13)

Το έγγραφο αναφοράς για τίτλους εξασφαλισμένους με περιου
σιακά στοιχεία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις ενυπόθηκες ομο
λογίες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας
2003/71/ΕΚ, και σε άλλα πλήρως εξασφαλισμένα ομόλογα. Το
ίδιο ισχύει για το συμπληρωματικό «σύνολο πρόσθετων πληρο
φοριών» για τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία,
το οποίο πρέπει να συνδυάζεται με το σημείωμα κινητής αξίας
για χρεωστικούς τίτλους.

(14)

Οι μεγάλοι επενδυτές πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν τις επεν
δυτικές αποφάσεις τους βασιζόμενοι σε στοιχεία άλλα από εκείνα
που προορίζονται για μικροεπενδυτές. Είναι συνεπώς σκόπιμο να
διαφοροποιηθεί το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων για
τους χρεωστικούς τίτλους και τα παράγωγα μέσα που απευθύνο
νται σε επενδυτές που αγοράζουν χρεωστικούς τίτλους ή παρά
γωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 50 000 ευρώ έκαστος
ή, όταν οι τίτλοι αυτοί είναι εκφρασμένοι σε άλλο νόμισμα,
ονομαστικής αξίας ισοδύναμης με τουλάχιστον 50 000 ευρώ έκα
στος μετά τη μετατροπή σε ευρώ.

(15)

Όσον αφορά τα πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών (depository
receipts), πρέπει να δοθεί έμφαση στον εκδότη των παριστάμε
νων μετοχών και όχι στον εκδότη του πιστοποιητικού. Σε περί
πτωση δικαστικής προσφυγής κατά του θεματοφύλακα για
λόγους που δεν αφορούν τα καταπιστευτικά ή διαμεσολαβητικά
του καθήκοντα, το σχετικό με τους παράγοντες κινδύνου τμήμα
του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να περιέχει πλήρεις πληροφο
ρίες για το γεγονός αυτό και για τις περιστάσεις αυτής της προ
σφυγής. Εάν το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται με μορφή
εγγράφου με τρία μέρη (έγγραφο αναφοράς, σημείωμα κινητής
αξίας, περιληπτικό σημείωμα), το έγγραφο αναφοράς πρέπει να
περιορίζεται στις πληροφορίες σχετικά με το θεματοφύλακα.

(16)

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για
τράπεζες πρέπει να εφαρμόζεται σε τράπεζες τρίτων χωρών που
δεν εμπίπτουν στον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος του
άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δρα
στηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (1), αλλά έχουν την καταστα
τική τους έδρα σε κράτος μέλος του ΟΟΣΑ.

(1) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης του 2003.
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Εάν ένας εκδότης ειδικού σκοπού (special purpose vehicle) εκδί
δει χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα που καλύπτονται
από την εγγύηση τράπεζας, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το πρό
τυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για τράπε
ζες.

(18)

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για το «σημείωμα κινητής
αξίας για παράγωγα μέσα» πρέπει να εφαρμόζεται σε κινητές
αξίες που δεν καλύπτονται από τα άλλα πρότυπα ενημερωτικού
δελτίου και τα άλλα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών. Το πεδίο
εφαρμογής αυτού του πρότυπου ενημερωτικού δελτίου προσδιο
ρίζεται κατ' αναφορά προς τις άλλες δύο γενικές κατηγορίες
κινητών αξιών, τις μετοχές και τους χρεωστικούς τίτλους. Προ
κειμένου να παρασχεθούν στους επενδυτές σαφείς και πλήρεις
εξηγήσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο
με τον οποίο η αξία των επενδύσεών τους επηρεάζεται από την
αξία του υποκείμενου μέσου, οι εκδότες πρέπει να μπορούν να
χρησιμοποιούν κατάλληλα παραδείγματα σε οικειοθελή βάση.
Για ορισμένα ιδίως πολύπλοκα παράγωγα μέσα, η χρησιμοποίηση
παραδειγμάτων αποτελεί ενδεχομένως τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο να εξηγηθεί η φύση αυτών των κινητών αξιών.

(19)

Το συμπληρωματικό «σύνολο πρόσθετων πληροφοριών» για την
υποκείμενη μετοχή ορισμένων μετοχικών κινητών αξιών πρέπει
να προστίθεται στο σημείωμα κινητής αξίας για χρεωστικούς
τίτλους ή να υποκαθιστά, στο σημείωμα κινητής αξίας για παρά
γωγα μέσα, το σημείο που αφορά τις «απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με το υποκείμενο μέσο», ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
των εκδιδόμενων τίτλων.

(20)

Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές ή τοπικές τους διοικήσεις
δεν εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Μπορούν
ωστόσο να επιλέξουν να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο σύμ
φωνα με την παρούσα οδηγία. Οι τρίτες χώρες που πραγματοποι
ούν εκδόσεις και οι περιφερειακές και τοπικές τους διοικήσεις
εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και υποχρεούνται
να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο εάν επιθυμούν να προβούν
σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Κοινότητα ή να ζητή
σουν την εισαγωγή των κινητών τους αξιών σε διαπραγμάτευση
σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να χρησι
μοποιούνται ειδικά πρότυπα ενημερωτικού δελτίου για τις κινη
τές αξίες που εκδίδονται από τα κράτη, τις περιφερειακές ή
τοπικές τους διοικήσεις και από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς.

(21)

Το βασικό ενημερωτικό δελτίο και οι τελικοί του όροι πρέπει να
περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες όπως και το ενημερωτικό δελτίο.
Όλες οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται στο ενημερωτικό δελτίο
πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται επίσης και στους τελικούς
όρους. Ωστόσο, εάν οι τελικοί όροι δεν περιλαμβάνονται στο
βασικό ενημερωτικό δελτίο δεν απαιτείται έγκριση τους από
την αρμόδια αρχή.

(22)

Για ορισμένες κατηγορίες εκδοτών, η αρμόδια αρχή πρέπει να
εξουσιοδοτείται να απαιτεί την παροχή προσαρμοσμένων πληρο
φοριών, επιπλέον εκείνων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα
ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα συμπληρωματικών πληρο
φοριών, λόγω της ειδικής φύσης των δραστηριοτήτων που
ασκούν αυτοί οι εκδότες. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υπάρχει
ακριβής και περιοριστικός κατάλογος εκδοτών για τους οποίους
μπορεί να ζητηθούν προσαρμοσμένες πληροφορίες. Οι απαιτή
σεις προσαρμοσμένης πληροφόρησης για κάθε κατηγορία εκδο
τών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό πρέπει να είναι
κατάλληλες και ανάλογες προς το είδος της ασκούμενης δραστη
ριότητας. Η ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών
κινητών αξιών θα μπορούσε να καταβάλει προσπάθειες για να
επιτευχθεί η σύγκλιση αυτών των απαιτήσεων πληροφόρησης
στην Κοινότητα. Η προσθήκη νέων κατηγοριών στον κατάλογο
αυτό θα είναι δυνατή μόνον εάν αφορά περιπτώσεις που μπορούν
να αιτιολογηθούν πλήρως.
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Σε περίπτωση εντελώς νέων ειδών κινητών αξιών που δεν καλύ
πτονται από υφιστάμενα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου ή από
ένα συνδυασμό τους, ο εκδότης πρέπει να διατηρεί τη δυνατό
τητα να ζητά την έγκριση του ενημερωτικού του δελτίου. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να μπορεί να συζητά με την αρμόδια
αρχή το περιεχόμενο των πληροφοριών που θα παρασχεθούν.
Το ενημερωτικό δελτίο που θα εγκρίνει η αρμόδια αρχή στις
περιστάσεις αυτές θα υπάγεται στο καθεστώς ενιαίου διαβατη
ρίου που καθιερώνει η 2003/71/ΕΚ. Η αρμόδια αρχή πρέπει σε
όλες τις περιπτώσεις να αναζητεί ομοιότητες με υφιστάμενα πρό
τυπα ενημερωτικού δελτίου και στο μέτρο του δυνατού να τα
χρησιμοποιεί. Κάθε συμπληρωματική απαίτηση παροχής πληρο
φοριών πρέπει να είναι ανάλογη και προσαρμοσμένη στο σχετικό
είδος κινητής αξίας.

(24)

Ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται από τα πρό
τυπα ενημερωτικού δελτίου και τα σύνολα πρόσθετων πληροφο
ριών ή από ισοδύναμες απαιτήσεις πληροφόρησης ενδέχεται να
μην είναι κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο είδος κινητής αξίας
και συνεπώς να μην μπορούν να εφαρμοστούν σε ορισμένες
περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκδότης πρέπει να έχει
τη δυνατότητα να παραλείπει τις πληροφορίες αυτές.

(25)

Η μεγαλύτερη ευελιξία που παρέχει ο συνδυασμός του βασικού
ενημερωτικού δελτίου με τους τελικούς όρους του σε σύγκριση
με ένα ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται μόνο μία φορά δεν
πρέπει να εμποδίζει την εύκολη πρόσβαση των επενδυτών στις
σημαντικές πληροφορίες.

(26)

Στο βασικό ενημερωτικό δελτίο πρέπει να αναφέρεται σαφώς το
είδος των πληροφοριών που πρέπει περιληφθούν στους τελικούς
όρους. Η απαίτηση αυτή πρέπει να μπορεί να ικανοποιείται με
διάφορους τρόπους· για παράδειγμα, το βασικό ενημερωτικό δελ
τίο θα μπορούσε να περιέχει είτε ασυμπλήρωτα σημεία για την
προσθήκη ενδεχόμενων πληροφοριών στους τελικούς όρους, είτε
κατάλογο ελλειπουσών πληροφοριών.

(27)

Εάν ένα μόνο έγγραφο περιέχει περισσότερα του ενός βασικά
ενημερωτικά δελτία και εάν καθένα από αυτά τα βασικά ενημε
ρωτικά δελτία πρέπει να εγκριθεί από αρμόδια αρχή διαφορετικής
χώρας καταγωγής, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές πρέπει να
συνεργάζονται και, εφόσον είναι αναγκαίο, να μεταβιβάζουν
την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο
13 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ώστε να επαρκεί η
έγκριση μιας μόνο αρμόδιας αρχής για το σύνολο του εγγράφου.

(28)

Η παρουσίαση των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών
που απαιτούνται από τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου πρέπει
να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιου
λίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1) ή
με τα λογιστικά πρότυπα των κρατών μελών. Πρέπει ωστόσο να
προβλεφθούν ειδικές απαιτήσεις για τους εκδότες τρίτων χωρών.

(29)

Για τη δημοσίευση του εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 10
της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, πρέπει να επιτρέπεται στους εκδότες να
επιλέγουν τη μέθοδο που θεωρούν κατάλληλη μεταξύ εκείνων
που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας. Κατά την επιλογή
της μεθόδου δημοσίευσης, οι εκδότες πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη το στόχο του εγγράφου και το γεγονός ότι πρέπει να
επιτρέπει στους επενδυτές να έχουν ταχεία και με εύλογο κόστος
πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχει.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
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(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

Η ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, η οποία προβλέ
πεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, έχει ως σκοπό να
απλουστεύσει την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου και να
μειώσει το κόστος του. Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου αυτού
δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των άλλων συμφερόντων που
αποσκοπεί να προστατεύσει το ενημερωτικό δελτίο. Για παράδειγ
μα, πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη το γεγονός ότι στο ενημε
ρωτικό δελτίο πρέπει να περιέχονται κανονικά οι απαιτούμενες
πληροφορίες, καθώς και ότι οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζο
νται με εύκολα κατανοητή μορφή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί στη διατύπωση που χρησιμοποιείται για τις πληροφορίες
που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, η οποία πρέπει να είναι
συνεπής με εκείνη που χρησιμοποιείται στο ενημερωτικό δελτίο. Οι
πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής μπορούν να
παραπέμπουν σε ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, εάν οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι πλέον κατάλληλες λόγω ουσιαστικής μεταβολής της
κατάστασης, αυτό πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο ενημερωτικό
δελτίο, μαζί με την επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων.
Εάν το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή,
πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικές εγγυήσεις, σε
σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους δημοσίευσης, χρησιμο
ποιώντας υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διασφαλίζε
ται η ακεραιότητα της πληροφόρησης, να αποφεύγεται η διαστρέ
βλωση ή τροποποίηση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, να
αποφεύγεται η αλλοίωση του κατανοητού χαρακτήρα της και
να προλαμβάνονται ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες από την
εφαρμογή, σε τρίτες χώρες, διαφορετικών προσεγγίσεων κατά
την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό.
Η εφημερίδα που επιλέγεται για τη δημοσίευση του ενημερωτι
κού δελτίου πρέπει να διανέμεται σε ευρεία γεωγραφική ζώνη και
έχει μεγάλη κυκλοφορία.
Κάθε κράτος μέλος καταγωγής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
απαιτεί τη δημοσίευση ανακοίνωσης που θα διευκρινίζει τον
τρόπο με τον οποίο το ενημερωτικό δελτίο τέθηκε στη διάθεση
του κοινού και τους τόπους με στους οποίους το κοινό μπορεί να
το προμηθευτεί. Εάν η νομοθεσία κράτους μέλους απαιτεί τη
δημοσίευση παρόμοιων ανακοινώσεων, το περιεχόμενό τους πρέ
πει να περιορίζεται στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, προ
κειμένου να αποφεύγεται η περιττή επανάληψη του περιληπτικού
σημειώματος. Αυτά τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν
τη δημοσίευση συμπληρωματικής ανακοίνωσης για τους τελικούς
όρους του βασικού ενημερωτικού δελτίου.
Για να διευκολύνεται η κεντρική διάθεση χρήσιμων πληροφοριών
στους επενδυτές, στον κατάλογο εγκεκριμένων ενημερωτικών
δελτίων που δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της αρμόδιας
αρχής του κράτους μέλους καταγωγής πρέπει να γίνεται μνεία
του τρόπου με τον οποίο το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύθηκε
και των τόπων στους οποίους το κοινό μπορεί να το προμηθευτεί.
Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την πραγματική τήρηση
των κανόνων διαφήμισης που εφαρμόζονται στις δημόσιες προ
σφορές κινητών αξιών και στην εισαγωγή κινητών αξιών σε
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Σε περίπτωση διασυνο
ριακών προσφορών ή διασυνοριακής εισαγωγής σε διαπραγμά
τευση, πρέπει να υπάρχει κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των
αρμόδιων αρχών.
Λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος από την έναρξη
ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ως την επίτευξη
ορισμένων από τα αποτελέσματά του, είναι σκόπιμο να προβλε
φθούν μεταβατικές διατάξεις για τις ιστορικές χρηματοοικονομι
κές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερω
τικό δελτίο, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικών
βαρών στους εκδότες και να τους δοθεί η δυνατότητα να προ
σαρμόσουν, σε εύλογο χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της οδη
γίας 2003/71/ΕΚ, τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζουν και
παρουσιάζουν τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
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Η υποχρέωση αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομι
κών πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 δεν καλύπτει κινητές αξίες ονομαστι
κής αξίας τουλάχιστον 50 000 EUR εκάστη· κατά συνέπεια, οι
σχετικές μεταβατικές διατάξεις δεν είναι αναγκαίες για αυτές τις
κινητές αξίες.

(38)

Για λόγους συνοχής, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί ο παρών κανο
νισμός από την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

(39)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμ
φωνα με τη γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει:

▼M5

1.

τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου που αναφέρεται στο άρθρο 5
της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

2.

τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το ενημε
ρωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·

__________

▼C1
4.

▼M10

τους τρόπους ενσωμάτωσης πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο
μέσω παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας
2003/71/ΕΚ·

__________

▼C1
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλου
θοι ορισμοί, επιπλέον εκείνων της οδηγίας 2003/71/ΕΚ:
1.

«πρότυπο ενημερωτικού δελτίου»: κατάλογος ελάχιστων απαιτή
σεων πληροφόρησης προσαρμοσμένων στην ειδική φύση των δια
φόρων ειδών εκδοτών ή/και κινητών αξιών·

2.

«σύνολο πρόσθετων πληροφοριών»: κατάλογος συμπληρωματικών
απαιτήσεων πληροφόρησης που δεν προβλέπονται σε πρότυπο ενη
μερωτικού δελτίου, οι οποίες πρέπει να προστεθούν σε ένα ή σε
περισσότερα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου, κατά περίπτωση, ανά
λογα με το είδος του μέσου ή/και της συναλλαγής για την οποία
καταρτίζεται ενημερωτικό δελτίο ή βασικό ενημερωτικό δελτίο·

3.

«παράγοντες κινδύνου»: κατάλογος κινδύνων που αφορούν ειδικά
την κατάσταση του εκδότη ή/και των κινητών αξιών και είναι
σημαντικοί για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων·
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«εκδότης ειδικού σκοπού»: εκδότης που έχει ως κύριο σκοπό την
έκδοση κινητών αξιών·

5.

«τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία»: κινητές αξίες
που:
α) αντιπροσωπεύουν ένα συμφέρον σε περιουσιακά στοιχεία, περι
λαμβανομένου του δικαιώματος στην εξασφάλιση της εξυπηρέ
τησής τους, ή την είσπραξη, από τους κατόχους των περιουσια
κών στοιχείων, ποσών που οφείλονται για τα περιουσιακά αυτά
στοιχεία, ή την τήρηση των προθεσμιών στις οποίες πρέπει να
γίνουν οι πληρωμές των ποσών αυτών·
β) εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία και συνοδεύονται από
όρους που προβλέπουν την πραγματοποίηση πληρωμών που
σχετίζονται με πληρωμές ή με εύλογες προβλέψεις πληρωμών
υπολογιζόμενες κατ’ αναφορά προς προσδιορισμένα ή δυνάμενα
να προσδιοριστούν περιουσιακά στοιχεία·

6.

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων τύπου ομπρέλα»: οργανισμός
συλλογικών επενδύσεων που επενδύει σε έναν ή περισσότερους
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων των οποίων το ενεργητικό
αποτελείται από χωριστές κλάσεις ή είδη κινητών αξιών·

7.

«οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητα»: οργανισμός
συλλογικών επενδύσεων με επενδυτικό σκοπό την απόκτηση
μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε ακίνητα·

8.

«διεθνής δημόσιος οργανισμός»: νομική οντότητα δημοσίου
δικαίου που έχει συσταθεί με διεθνή συνθήκη μεταξύ κυρίαρχων
κρατών και της οποίας είναι μέλος ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

9.

«διαφημίσεις»: κάθε αναγγελία η οποία:
α) αφορά συγκεκριμένη προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή
εισαγωγή κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά·
β) αποσκοπεί ειδικά στην προώθηση της εγγραφής ή της απόκτη
σης αυτών των κινητών αξιών·

10. «πρόβλεψη κερδών»: διατύπωση που αναφέρει ρητά ή υποδεικνύει
έμμεσα έναν αριθμό ή έναν κατώτατο ή ανώτατο αριθμό για το
πιθανό επίπεδο των κερδών ή ζημιών για την τρέχουσα διαχειρι
στική χρήση ή/και τις επόμενες χρήσεις, ή που περιέχει δεδομένα
βάσει των οποίων μπορούν να γίνουν υπολογισμοί μελλοντικών
κερδών ή ζημιών, ακόμα και εάν δεν αναφέρεται συγκεκριμένος
αριθμός ή δεν χρησιμοποιείται ή λέξη «κέρδος»·
11. «εκτίμηση κερδών»: πρόβλεψη κέρδους κλεισθείσας διαχειριστικής
χρήσης για την οποία τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα δημοσι
ευθεί·
12. «ρυθμιζόμενες πληροφορίες»: κάθε πληροφορία την οποία ο εκδό
της, ή οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινη
τών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη
συναίνεση του εκδότη, οφείλει να γνωστοποιήσει βάσει της οδηγίας
20001/34/ΕΚ ή βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·
(1) ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.

2004R0809 — EL — 24.03.2016 — 010.001 — 10
▼M5
13. «έκδοση δικαιωμάτων» κάθε έκδοση νόμιμων δικαιωμάτων προα
γοράς, τα οποία επιτρέπουν την εγγραφή νέων μετοχών και απευ
θύνεται μόνο στους υφιστάμενους μετόχους. Στην έκδοση δικαιω
μάτων περιλαμβάνονται, επίσης, έκδοση για την οποία τα νόμιμα
δικαιώματα προαγοράς δεν ισχύουν και αντικαθίστανται από μέσο
ή διάταξη που παρέχει σχεδόν παρόμοια δικαιώματα σε υφιστάμε
νους μετόχους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα δικαιώματα προσφέρονται στους μετόχους δωρεάν·
β) οι μέτοχοι δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές σε αναλο
γία προς τις υφιστάμενες συμμετοχές τους ή, στην περίπτωση
άλλων κινητών αξιών που παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής
στην έκδοση μετοχών, σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους
στις υποκείμενες μετοχές·
γ) τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαπραγματεύσιμα και μεταβιβά
σιμα ή, εάν δεν είναι, οι μετοχές που προκύπτουν από τα
δικαιώματα πωλούνται κατά τη λήξη της περιόδου προσφοράς
προς όφελος των μετόχων εκείνων οι οποίοι δεν άσκησαν τα εν
λόγω δικαιώματα·
δ) ο εκδότης είναι σε θέση, όσον αφορά τα δικαιώματα που ανα
φέρονται στο στοιχείο β), να επιβάλει όρια ή περιορισμούς ή
εξαιρέσεις και να προβεί στις ρυθμίσεις που κρίνει σκόπιμες
προκειμένου να χειριστεί ίδιες μετοχές, κλασματικά δικαιώμα
τα, καθώς και απαιτήσεις που προβλέπει η νομοθεσία ή ρυθμι
στική αρχή σε οιαδήποτε χώρα ή επικράτεια·
ε)

η ελάχιστη περίοδος κατά την οποία μπορούν να αποκτηθούν
μετοχές είναι ίδια με την περίοδο άσκησης νόμιμων δικαιωμά
των προαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 της
οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1)·

στ) τα δικαιώματα αποσβέννυνται κατά τη λήξη της περιόδου
άσκησης.
Άρθρο 2α
Κατηγορίες πληροφοριών στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στους
τελικούς όρους
1.

Οι κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα XX καθορίζουν τον
βαθμό ευελιξίας με τον οποίο η πληροφορία μπορεί να εμφανιστεί
στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή στους τελικούς όρους. Οι κατη
γορίες ορίζονται ως εξής:
α) «Κατηγορία Α» σημαίνει τις σχετικές πληροφορίες που περι
λαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο. Ο χώρος για τις
πληροφορίες αυτές δεν μπορεί να αφεθεί κενός για να προ
στεθεί αργότερα στους τελικούς όρους·
β) «Κατηγορία Β» σημαίνει ότι το βασικό ενημερωτικό δελτίο
περιέχει όλες τις γενικές αρχές που συνδέονται με τις απαιτού
μενες πληροφορίες και υπάρχει κενός χώρος μόνο για τις
λεπτομέρειες που δεν είναι γνωστές κατά τη στιγμή της έγκρι
σης του βασικού ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να προ
στεθούν μεταγενέστερα στους τελικούς όρους·
γ) «Κατηγορία Γ» σημαίνει ότι το βασικό ενημερωτικό δελτίο
μπορεί να περιέχει ειδικό χώρο προς μεταγενέστερη συμπλή
ρωση για τις πληροφορίες που δεν ήταν γνωστές κατά τη στιγμή
της έγκρισης του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Ο εν λόγω
πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στους τελικούς όρους.

(1) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
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2.

Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1
της οδηγίας 2003/71/ΕΚ απαιτείται συμπλήρωμα.
Εάν δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, ο εκδότης, ο προ
σφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση
σε οργανωμένη αγορά δημοσιεύει ανακοίνωση για την αλλαγή.

▼C1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▼M5
Άρθρο 3
Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το ενημερωτικό
δελτίο
Το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται χρησιμοποιώντας ένα ή συνδυασμό
των προτύπων ενημερωτικού δελτίου και συνόλων πρόσθετων πληρο
φοριών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
▼M6
Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία
που απαριθμούνται στα παραρτήματα I έως XVII και στα παραρτήματα
XX έως XXX ανάλογα με το είδος του εκδότη ή των εκδόσεων και την
κατηγορία των σχετικών κινητών αξιών. Με την επιφύλαξη του άρθρου
4α παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή δεν απαιτεί να περιλαμβάνονται στο
ενημερωτικό δελτίο πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνο
νται στα παραρτήματα I έως XVII ή στα παραρτήματα XX έως XXX.
▼M5
Για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς την υποχρέωση του άρθρου 5
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με
το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί να απαιτήσει, κατά περίπτω
ση, να συμπληρώνονται, για καθένα από τα επιμέρους στοιχεία, οι
πληροφορίες που παρέχονται από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το
πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά.
Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καλείται να περιλαμβάνει
περιληπτικό σημείωμα σε ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με
το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί, κατά περίπτωση να απαιτήσει
ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο,
να συμπεριληφθούν στο περιληπτικό σημείωμα.
▼C1
Άρθρο 4
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για
μετοχές
1.
Το έγγραφο αναφοράς για μετοχές περιέχει τις πληροφορίες που
προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος Ι.
2.

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 εφαρμόζε
ται στις ακόλουθες κινητές αξίες:
1. μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυνα
μούν με μετοχές·
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2. άλλες κινητές αξίες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) μπορούν να μετατραπούν σε ή να ανταλλαγούν με μετοχές
ή άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με
μετοχές, κατ’ επιλογή του εκδότη ή του επενδυτή, ή σύμ
φωνα με όρους που καθορίστηκαν τη στιγμή της έκδοσης, ή
που παρέχουν, με κάθε άλλο τρόπο, τη δυνατότητα απόκτη
σης μετοχών ή άλλων μεταβιβάσιμων κινητών αξιών που
ισοδυναμούν με μετοχές
και
β) εφόσον αυτές οι μετοχές ή άλλες μεταβιβάσιμες κινητές
αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές έχουν εκδοθεί ή πρόκει
ται να εκδοθούν από τον εκδότη αυτών των κινητών αξιών
και, κατά τη στιγμή της έγκρισης του σχετικού ενημερωτι
κού δελτίου, δεν έχει αρχίσει ακόμη η διαπραγμάτευσή τους
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη μη κοινοτική αγορά,
και υπό τον όρο ότι οι υποκείμενες μετοχές ή λοιπές μετα
βιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές μπο
ρούν να εκκαθαριστούν με φυσική παράδοση.
▼M2
Άρθρο 4a
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για
μετοχές στις περιπτώσεις σύνθετου χρηματοοικονομικού ιστορικού
ή σημαντικής χρηματοοικονομικής δέσμευσης
1.
Εάν ο εκδότης κινητής αξίας που καλύπτεται από το άρθρο 4
παράγραφος 2 έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό ή εάν έχει
αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση και, κατά συνέπεια,
η ενσωμάτωση στο έγγραφο αναφοράς ορισμένων στοιχείων των χρη
ματοοικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με κάποια οντότητα
διαφορετική από τον εκδότη είναι αναγκαία για να εκπληρωθεί η υπο
χρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας
2003/71/ΕΚ, τα εν λόγω στοιχεία των χρηματοοικονομικών πληροφο
ριών θα λογίζεται ότι αναφέρονται στον εκδότη. Η αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους καταγωγής υποχρεούται στις περιπτώσεις αυτές να
αξιώνει από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί
την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση να συμπεριλάβουν αυτά τα πληρο
φοριακά στοιχεία στο έγγραφο αναφοράς.
Τα εν λόγω πληροφοριακά χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι δυνατό να
περιέχουν τις άτυπες (pro forma) πληροφορίες που προετοιμάζονται
σύμφωνα με το παράρτημα II. Στο πλαίσιο αυτό, εάν ο εκδότης έχει
αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση κάθε ανάλογη άτυπη
(pro forma) πληροφορία οφείλει να αντικατοπτρίζει τα προβλεπόμενα
αποτελέσματα της συναλλαγής που ο εκδότης συμφώνησε να διενεργή
σει και οι αναφορές στο παράρτημα II στη «συναλλαγή» θεωρείται ότι
ισχύουν αντιστοίχως.
2.
►M5 Η αρμόδια αρχή βασίζει κάθε αίτημα δυνάμει της παρα
γράφου 1 πρώτο εδάφιο στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο
20.1 του παραρτήματος I, στο σημείο 15.1 του παραρτήματος XXIII,
στο σημείο 20.1 του παραρτήματος XXV, στο σημείο 11.1 του παραρ
τήματος XXVII και στο σημείο 20.1 του παραρτήματος XXVIII όσον
αφορά το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τις
εφαρμοστέες λογιστικές και ελεγκτικές αρχές, με την επιφύλαξη οποι
ασδήποτε τροποποίησης που είναι κατάλληλη, προκειμένου να ληφθεί
υπόψη κάποιος από τους ακόλουθους παράγοντες: ◄
α) η φύση των κινητών αξιών·
β) η φύση και το φάσμα των πληροφοριών που ήδη περιέχονται στο
ενημερωτικό δελτίο καθώς και η ύπαρξη χρηματοοικονομικών πλη
ροφοριών σε συνάρτηση με κάποια οντότητα διαφορετική από τον
εκδότη, σε μορφή που ενδέχεται να συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό
δελτίο χωρίς τροποποιήσεις·
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γ) τα δεδομένα της περίπτωσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η οικο
νομική ουσία των συναλλαγών μέσω των οποίων ο εκδότης έχει
αγοράσει ή πωλήσει την εμπορική του επιχείρηση ή οποιοδήποτε
μέρος της καθώς και η ειδική φύση της επιχείρησης αυτής·
δ) η ικανότητα του εκδότη να εξασφαλίζει χρηματοοικονομικές πληρο
φορίες για κάποια άλλη οντότητα, καταβάλλοντας εύλογες προσπά
θειες.
Εάν, σε μία μεμονωμένη περίπτωση, η υποχρέωση που καθορίζεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ δύναται να ικανοποι
ηθεί με περισσότερους του ενός τρόπους, πρέπει να προτιμάται ο τρό
πος που είναι ο λιγότερο δαπανηρός ή επαχθής.
3.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης που
φέρει κάθε άλλο πρόσωπο βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβα
νομένων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
ενημερωτικό δελτίο. Ειδικότερα, τα πρόσωπα αυτά φέρουν την ευθύνη
της ενσωμάτωσης, στο έγγραφο αναφοράς, κάθε πληροφορίας που
απαιτείται από την αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.
4.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει
σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό, εάν συντρέχουν όλες οι ακόλου
θες περιπτώσεις:
▼M5
α) το σύνολο της εμπορικής επιχείρησής του δεν απεικονίζεται με
ακρίβεια, κατά τη χρονική στιγμή της κατάρτισης του ενημερωτι
κού δελτίου, στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που
απαιτείται να χορηγηθούν βάσει του σημείου 20.1 του παραρτήμα
τος I, του σημείου 15.1 του παραρτήματος XXIII, του σημείου 20.1
του παραρτήματος XXV, του σημείου 11.1 του παραρτήματος
XXVII και του σημείου 20.1 του παραρτήματος XXVΙΙΙ·
▼M2
β) η εν λόγω ανακρίβεια θα επηρεάσει την ικανότητα του επενδυτή να
προβεί από θέση ενημέρωσης στην αξιολόγησή του, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας
2003/71/ΕΚ και
γ) οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εμπορική επιχείρηση, οι
οποίες είναι αναγκαίες για τον επενδυτή για να προβεί στη σχετική
αξιολόγησή του, συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές
πληροφορίες που αφορούν κάποια άλλη οντότητα.
5.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει
αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση εάν έχει συνάψει
δεσμευτική συμφωνία να διενεργήσει μία συναλλαγή η οποία, κατά
την ολοκλήρωσή της, ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική μεικτή μετα
βολή.
Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι μια συμφωνία εξαρτά την ολοκλή
ρωση της συναλλαγής από συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομέ
νης της έγκρισης από ρυθμιστική αρχή, δεν παρεμποδίζει να θεωρείται
η συμφωνία αυτή δεσμευτική, εάν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι
όροι αυτοί θα εκπληρωθούν.
Ειδικότερα, μια συμφωνία θεωρείται δεσμευτική, εάν εξαρτά την ολο
κλήρωση της συναλλαγής από την έκβαση της προσφοράς των κινητών
αξιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ενημερωτικού δελτίου ή,
στην περίπτωση μίας προτεινόμενης εξαγοράς, εάν σκοπός της προσφο
ράς κινητών αξιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ενημερωτικού
δελτίου είναι η χρηματοδότηση της εξαγοράς αυτής.
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6.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και
του σημείου 20.2 του παραρτήματος I, του σημείου 15.2 του παραρτή
ματος XXIII και του σημείου 20.2 του παραρτήματος XXV, ως σημα
ντική μεικτή μεταβολή νοείται η διακύμανση κατά ποσοστό μεγαλύτερο
από 25 %, όσον αφορά έναν ή περισσότερους δείκτες σχετικούς με το
μέγεθος της επιχείρησης του εκδότη, στην κατάσταση ενός εκδότη.
▼C1
Άρθρο 5
Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών prο-forma
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες prο-forma περιέχουν τις πληροφο
ρίες που προβλέπει το σύνολο πρόσθετων πληροφοριών του παραρτή
ματος ΙΙ.
Πριν από την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών pro
forma πρέπει να αναφέρεται σαφώς σε εισαγωγική επεξηγηματική
παράγραφο ο σκοπός για τον οποίο οι πληροφορίες αυτές περιλαμβά
νονται στο ενημερωτικό δελτίο.
Άρθρο 6
Πρότυπο ενημερωτικό δελτίο για σημείωμα μετοχικού τίτλου
1.
Το σημείωμα μετοχικού τίτλου περιέχει τις πληροφορίες που προ
βλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος ΙΙΙ.
2.
Το πρότυπο ενημερωτικό σχέδιο εφαρμόζεται μόνο σε μετοχές και
άλλες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές.
▼M8
3.
Σε περίπτωση που οι μετοχές με πιστοποιητικά επιλογής παρέχουν
δικαίωμα απόκτησης μετοχών του εκδότη και οι εν λόγω μετοχές δεν
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχο
νται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημερω
τικού δελτίου του παραρτήματος XII, εκτός του σημείου 4.2.2.
▼C1
Άρθρο 7
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για
χρεωστικούς τίτλους και για παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας
μικρότερης των ►M5 100 000 ◄ ευρώ έκαστος(-ο)
Το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα που
δεν καλύπτονται από το άρθρο 4 και είναι ονομαστικής αξίας μικρότε
ρης των ►M5 100 000 ◄ έκαστος(-ο) ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας,
για κινητές αξίες που μπορούν να αποκτηθούν μόνο κατά την έκδοση
έναντι ποσού κατώτερου των ►M5 100 000 ◄ ευρώ ανά κινητή αξία,
περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελ
τίου του παραρτήματος IV.
Άρθρο 8
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του σημειώματος κινητής αξίας για
χρεωστικούς τίτλους ονομαστικής αξίας μικρότερης των
►M5 100 000 ◄ ευρώ έκαστος
1.
Το σημείωμα κινητής αξίας για χρεωστικούς τίτλους ονομαστικής
αξίας μικρότερης των ►M5 100 000 ◄ ευρώ έκαστος περιέχει τις
πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του
παραρτήματος V.
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2.
Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται στους χρεωστι
κούς τίτλους για τους οποίους ο εκδότης αναλαμβάνει, κατά τη στιγμή
της έκδοσης, την υποχρέωση να καταβάλει στον επενδυτή το 100 % της
ονομαστικής αξίας, προσαυξημένη ενδεχομένως κατά το ποσό των
τόκων.
▼M8
3.
Αν οι χρεωστικοί τίτλοι είναι ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε
μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο
4.2.2 του προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρ
τημα XII.
4.
Αν οι χρεωστικοί τίτλοι είναι μετατρέψιμοι ή ανταλλάξιμοι με
μετοχές που εκδίδονται ή θα εκδοθούν από τον εκδότη του χρεωστικού
τίτλου ή από οντότητα ανήκουσα στον ίδιο όμιλο και οι εν λόγω
υποκείμενες μετοχές δεν έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες σχετικά με τον
εκδότη των υποκείμενων μετοχών, σύμφωνα με τα σημεία 3.1 και 3.2
του προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα
III ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αναλογικού προτύπου ενημερω
τικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα XXIV.
5.
Σε περίπτωση που οι χρεωστικοί τίτλοι με πιστοποιητικά επιλογής
παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του εκδότη και οι εν λόγω
μετοχές δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγο
ρά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο
ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XII, εκτός του σημείου 4.2.2.
▼C1
Άρθρο 9
Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για τις εγγυήσεις
Για τις εγγυήσεις πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπο
νται στο σύνολο πρόσθετων πληροφοριών του παραρτήματος VI:
▼M5
Το σημείο 3 του παραρτήματος VI δεν εφαρμόζεται όταν ένα κράτος
μέλος ενεργεί ως εγγυητής.
▼C1
Άρθρο 10
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για τίτλους
εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία
Το έγγραφο αναφοράς για τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά
στοιχεία περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερω
τικού δελτίου του παραρτήματος VII.

Άρθρο 11
Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για τίτλους εξασφαλισμένους με
περιουσιακά στοιχεία
Το συμπληρωματικό σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για σημείωμα
τίτλων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία περιέχει τις πληροφο
ρίες που προβλέπει το σύνολο πρόσθετων πληροφοριών του παραρτή
ματος VIII:
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Άρθρο 12
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για
χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας
τουλάχιστον ►M5 100 000 ◄ ευρώ έκαστος(-ο)
Το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα που
δεν καλύπτονται από το άρθρο 4 και είναι ονομαστικής αξίας μικρότε
ρης των ►M5 100 000 ◄ έκαστος(-ο) ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας,
για κινητές αξίες που μπορούν να αποκτηθούν μόνο κατά την έκδοση
έναντι καταβολής τουλάχιστον ►M5 100 000 ◄ ευρώ ανά κινητή
αξία, περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού
δελτίου του παραρτήματος IX.

Άρθρο 13
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για πιστοποιητικά παραστατικά
κινητών αξιών
Για πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών παρέχονται οι πληροφορίες
που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος X.

Άρθρο 14
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για
τράπεζες
1.
Για τις τράπεζες, το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους,
παράγωγα μέσα και τις κινητές αξίες που δεν καλύπτονται από το
άρθρο 4 περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερω
τικού δελτίου του παραρτήματος XI.
2.
Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 εφαρμόζε
ται στα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα
τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτού του ορισμού αλλά
έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος του ΟΟΣΑ.
Εναλλακτικά, τα ιδρύματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πρό
τυπα ενημερωτικού δελτίου των εγγράφων αναφοράς που προβλέπονται
στα άρθρα 7 και 12.

Άρθρο 15
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για σημείωμα παράγωγου μέσου
1.
Το σημείωμα παράγωγου μέσου περιέχει τις πληροφορίες που
προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XII.
▼M8
2.
Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται σε κινητές αξίες
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άλλων προτύπων ενημε
ρωτικού δελτίου κινητών αξιών που αναφέρονται στα άρθρα 6, 8 και
16, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγρα
φος 3, στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 5 και στο άρθρο 16 παράγραφοι
3 και 5. Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται σε ορισμένες
κινητές αξίες για τις οποίες οι υποχρεώσεις πληρωμής και/ή παράδοσης
συνδέονται με υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
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Άρθρο 16
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για σημείωμα χρεωστικού τίτλου
ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ►M5 100 000 ◄ ευρώ έκαστος
1.
Το σημείωμα χρεωστικού τίτλου ονομαστικής αξίας τουλάχιστον
►M5 100 000 ◄ ευρώ έκαστος περιέχει τις πληροφορίες που προβλέ
πει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XIII.

2.
Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται στους χρεωστι
κούς τίτλους για τους οποίους ο εκδότης αναλαμβάνει, κατά τη στιγμή
της έκδοσης, την υποχρέωση να καταβάλει στον επενδυτή το 100 % της
ονομαστικής αξίας, προσαυξημένη ενδεχομένως κατά το ποσό των
τόκων.

▼M8
3.
Αν οι χρεωστικοί τίτλοι είναι ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε
μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο
4.2.2 του προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρ
τημα XII.

4.
Αν οι χρεωστικοί τίτλοι είναι μετατρέψιμοι ή ανταλλάξιμοι με
μετοχές που εκδίδονται ή θα εκδοθούν από τον εκδότη του χρεωστικού
τίτλου ή από οντότητα ανήκουσα στον ίδιο όμιλο και οι εν λόγω
υποκείμενες μετοχές δεν έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες σχετικά με τον
εκδότη των υποκείμενων μετοχών, σύμφωνα με τα σημεία 3.1 και 3.2
του προτύπου ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα
III ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αναλογικού προτύπου ενημερω
τικού δελτίου που προβλέπεται στο παράρτημα XXIV.

5.
Σε περίπτωση που οι χρεωστικοί τίτλοι με πιστοποιητικά επιλογής
παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του εκδότη και οι εν λόγω
μετοχές δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγο
ρά, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο
ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XII, εκτός του σημείου 4.2.2.

▼C1
Άρθρο 17
Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για την υποκείμενη μετοχή
1.
Στις συμπληρωματικές πληροφορίες για την υποκείμενη μετοχή, η
περιγραφή της υποκείμενης μετοχής πρέπει να γίνει σύμφωνα με το
πρόσθετο σύνολο πληροφοριών του παραρτήματος XIV.

Επιπλέον, εάν ο εκδότης της υποκείμενης μετοχής είναι οντότητα που
ανήκει στον ίδιο όμιλο, παρέχονται για την εκδότη αυτόν οι πληροφο
ρίες που απαιτούνται από το άρθρο 4.

2.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1 παρέχονται μόνο για κινητές αξίες που πλη
ρούν τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
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1. μπορούν να μετατραπούν σε και να ανταλλαγούν με μετοχές ή άλλες
κινητές αξίες ισοδύναμες με μετοχές, με πρωτοβουλία του εκδότη ή
του επενδυτή, ή βάσει όρων που καθορίζονται κατά το χρόνο της
έκδοσης, ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δυνατότητα από
κτησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ισοδύναμων με μετοχές
και
▼M8
2. υπό τον όρο ότι οι εν λόγω μετοχές ή άλλες κινητές αξίες ισοδύνα
μες με μετοχές εκδίδονται ή θα εκδοθούν από τον εκδότη της κινη
τής αξίας ή από οντότητα που ανήκει στον όμιλο του εκδότη αυτού
ή από τρίτον και δεν έχουν ακόμη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά εκτός της Ένωσης κατά
τον χρόνο της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που καλύπτει τις
κινητές αξίες, και ότι οι υποκείμενες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες
ισοδύναμες με μετοχές μπορούν να παραδοθούν με φυσικό διακανο
νισμό.
▼C1
Άρθρο 18
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου
1.
Εκτός των πληροφοριών που απαιτούνται στα σημεία 1, 2, 3, 4,
5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 του παραρτήματος I, το έγγραφο αναφοράς για τις κινητές
αξίες που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλει
στού τύπου περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημε
ρωτικού δελτίου του παραρτήματος XV.
2.
Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται σε κάθε οργανι
σμό συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου που κατέχει χαρτοφυλάκιο
ενεργητικού για λογαριασμό των επενδυτών του, και ο οποίος:
1. είναι αναγνωρισμένος από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους
σύστασής του ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων κλειστού
τύπου·
ή
2. δεν αποκτά ή δεν επιδιώκει να αποκτήσει το νόμιμο έλεγχο ή τη
διαχείριση οποιουδήποτε εκδότη των υποκείμενων επενδύσεών του.
Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων μπορεί να αποκτήσει τον
έλεγχο του εκδότη (ή των εκδοτών) της υποκείμενης επένδυσης
ή/και να συμμετάσχει στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά
όργανα του εκδότη (ή των εκδοτών), μόνον εφόσον το γεγονός
αυτό είναι συνακόλουθο του πρωταρχικού επενδυτικού στόχου και
απαραίτητο για την προστασία των μετόχων, και εφόσον ο εν λόγω
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν ασκεί σημαντικό διαχειρι
στικό έλεγχο των πράξεων του εκδότη (ή των εκδοτών) αυτών των
υποκείμενων επενδύσεων.
Άρθρο 19
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για κινητές
αξίες που εκδίδονται από κράτη μέλη, τρίτες χώρες και περιφερει
ακές και τοπικές τους διοικήσεις
1.
Για το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες που εκδίδονται από
κράτη μέλη, τρίτες χώρες και περιφερειακές και τοπικές τους διοικήσεις
παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού
δελτίου του παραρτήματος XVI:
2.
Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται σε όλα τα είδη
κινητών αξιών που εκδίδονται από κράτη μέλη, τρίτες χώρες και περι
φερειακές και τοπικές τους διοικήσεις.
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Άρθρο 20
Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για
διεθνείς δημόσιους οργανισμούς και για εκδότες χρεωστικών
τίτλων που καλύπτονται από την εγγύηση κράτους μέλους του
ΟΟΣΑ
1.
Το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες που εκδίδονται από διε
θνείς δημόσιους οργανισμούς και για κινητές άξίες που καλύπτονται
από την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση, βάση της εθνικής
νομοθεσίας, κράτους μέρους του ΟΟΣΑ, περιέχει τις πληροφορίες
που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος
XVII.
2.

Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου εφαρμόζεται:

— σε όλα τα είδη κινητών αξιών που εκδίδονται από διεθνείς δημόσι
ους οργανισμούς·
— στους χρεωστικούς τίτλους που καλύπτονται από την ανεπιφύλακτη
και αμετάκλητη εγγύηση, βάση της εθνικής νομοθεσίας, κράτους
μέρους του ΟΟΣΑ.
▼M6
Άρθρο 20α
Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για τη συναίνεση που παρέχεται
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της
οδηγίας 2003/71/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα εξής:
α) τις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2Α
του παραρτήματος XXX, όταν η συναίνεση παρέχεται σε έναν ή
περισσότερους συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβη
τές·
β) τις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2Β
του παραρτήματος XXX, όταν ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου επιλέγει να
παρέχει συναίνεση σε όλους τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολα
βητές.
2.
Εάν χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής δεν πληροί τους όρους
που συνοδεύουν τη συναίνεση, όπως γνωστοποιείται στο ενημερωτικό
δελτίο, απαιτείται νέο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.
▼C1
Άρθρο 21
Συνδυασμός

πρότυπων ενημερωτικού δελτίου
πρόσθετων πληροφοριών

και

συνόλων

1.
Η χρησιμοποίηση των συνδυασμών που προβλέπονται στον
πίνακα του παραρτήματος XVIII είναι υποχρεωτική για την κατάρτιση
ενημερωτικών δελτίων που αφορούν τις κατηγορίες κινητών αξιών που
αναφέρονται στον πίνακα αυτό.
Ωστόσο, για κινητές αξίες που δεν καλύπτονται από αυτούς τους συν
δυασμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι συνδυασμοί.
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2.
Το πληρέστερο και πλέον δεσμευτικό πρότυπο ενημερωτικού δελ
τίου για έγγραφο αναφοράς, δηλαδή το πλέον απαιτητικό από την
άποψη του αριθμού των πληροφοριακών στοιχείων και της λεπτομέ
ρειας των παρεχόμενων πληροφοριών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
όλες τις περιπτώσεις για την έκδοση κινητών αξιών για τις οποίες
προβλέπεται λιγότερο πλήρες και λιγότερο δεσμευτικό πρότυπο ενημε
ρωτικού δελτίου για έγγραφο αναφοράς, με την ακόλουθη σειρά:
1. πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για μετοχές·
2. πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για χρεω
στικούς τίτλους και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας μικρότερης
των ►M5 100 000 ◄ ευρώ έκαστος·
3. πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για χρεω
στικούς τίτλους και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον
►M5 100 000 ◄ ευρώ έκαστος.
▼M5
3.
Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δύναται να επιλέξει να
καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τα αναλογικά πρότυπα
ενημερωτικού δελτίου που ορίζονται στα παραρτήματα XXIII έως
XXIX αντί των προτύπων που ορίζονται στα παραρτήματα I, ΙΙΙ, ΙV,
ΙΧ, Χ και ΧΙ, όπως περιγράφεται στο δεύτερο εδάφιο και υπό τον όρο
ότι πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 26α, 26β και 26γ.
Εάν o εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κάνει την επιλογή αυτή:
α) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα I θεωρείται ως
παραπομπή στα παραρτήματα XXIII ή XXV·
β) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα III θεωρείται
ως παραπομπή στο παράρτημα XXIV·
γ) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα IV θεωρείται
ως παραπομπή στο παράρτημα XXVΙ·
δ) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα IX θεωρείται
ως παραπομπή στο παράρτημα XXVΙΙ·
ε)

στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα X θεωρείται
ως παραπομπή στο παράρτημα XXVΙΙΙ·

στ) στο παράρτημα XVIII, η παραπομπή στο παράρτημα XI θεωρείται
ως παραπομπή στο παράρτημα XXIX.
▼C1
Άρθρο 22
Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν στο βασικό
ενημερωτικό δελτίο και στους συναφείς τελικούς όρους του
▼M5
1.
Το βασικό ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται χρησιμοποιώντας ένα
από τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και σύνολα πρόσθετων πληρο
φοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή έναν από τους
συνδυασμούς τους που καθορίζονται στο παράρτημα XVIII για τις διά
φορες κατηγορίες κινητών αξιών.

2004R0809 — EL — 24.03.2016 — 010.001 — 21
▼M6
Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαιτούμενα πληροφοριακά
στοιχεία που απαριθμούνται στα παραρτήματα I έως XVII, στο παράρ
τημα XX και στα παραρτήματα ΧΧΙΙΙ έως XXX ανάλογα με το είδος
του εκδότη και την κατηγορία των σχετικών κινητών αξιών. Οι αρμό
διες αρχές δεν ζητούν να περιληφθούν σε βασικό ενημερωτικό δελτίο
πληροφοριακά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I
έως XVII, στο παράρτημα XX ή στα παραρτήματα XXIII έως XXX.
▼M5
Για να διασφαλιστεί η τήρηση της υποχρέωσης που ορίζεται στο άρθρο
5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει βασικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα
με το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί να ζητήσει, κατά περί
πτωση, οι πληροφορίες που γνωστοποιεί ο εκδότης, ο προσφέρων ή το
πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά να συμπληρωθούν για κάθε πληροφοριακό στοιχείο.
Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καλείται να συμπεριλάβει
περιληπτικό σημείωμα στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει το βασικό ενημερωτικό δελ
τίο σύμφωνα με το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί, κατά περί
πτωση, να απαιτήσει οι πληροφορίες που παρέχονται στο βασικό ενη
μερωτικό δελτίο, να συμπεριληφθούν στο περιληπτικό σημείωμα.
1α.
Το βασικό ενημερωτικό δελτίο μπορεί να περιλαμβάνει τις επι
λογές όσον αφορά τις πληροφορίες που κατηγοριοποιούνται ως Κατη
γορία Α, Κατηγορία Β και Κατηγορία Γ, που απαιτούνται από τα σχε
τικά πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και τα σύνολα πρόσθετων πληρο
φοριών, και ορίζονται στο παράρτημα XX. Οι τελικοί όροι καθορίζουν
ποια από αυτές τις επιλογές εφαρμόζεται στη μεμονωμένη έκδοση,
παραπέμποντας στις σχετικές ενότητες του βασικού ενημερωτικού δελ
τίου ή αναπαράγοντας αυτές τις πληροφορίες.
▼C1
2.
Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να παραλείψει πλη
ροφοριακά στοιχεία τα οποία δεν είναι γνωστά κατά τη στιγμή της
έγκρισης του βασικού ενημερωτικού δελτίου και μπορούν να καθορι
στούν μόνον κατά τη στιγμή της έκδοσης.
3.
Η χρήση των συνδυασμών που προβλέπονται στον πίνακα του
παραρτήματος XVIII είναι υποχρεωτική όταν καταρτίζονται βασικά
ενημερωτικά δελτία για τις κατηγορίες κινητών αξιών στις οποίες αντι
στοιχούν οι συνδυασμοί αυτοί σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα.
Πάντως, σε περίπτωση που οι κινητές αξίες δεν καλύπτονται από
αυτούς τους συνδυασμούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι συνδυα
σμοί.
▼M5
4.
Οι τελικοί όροι που αφορούν το βασικό ενημερωτικό δελτίο περι
λαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα:
α) στο πλαίσιο των διαφόρων προτύπων ενημερωτικού δελτίου σύμ
φωνα με τα οποία έχει συνταχθεί το βασικό ενημερωτικό δελτίο,
τα πληροφοριακά στοιχεία που κατηγοριοποιούνται ως Κατηγορίες
Β και Γ, όπως περιγράφονται στο παράρτημα XX. Όταν ένα στοι
χείο δεν ισχύει για ένα ενημερωτικό δελτίο, το στοιχείο παρατίθεται
στους τελικούς όρους με την ένδειξη «δεν ισχύει»·
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β) σε εθελοντική βάση, τυχόν «πρόσθετες πληροφορίες» που ορίζονται
στο παράρτημα ΧΧΙ·
γ) οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναφορά σε επιλογές που προβλέπο
νται ήδη στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, οι οποίες ισχύουν για τη
μεμονωμένη έκδοση.
Οι τελικοί όροι δεν τροποποιούν ούτε αντικαθιστούν τις πληροφορίες
του βασικού ενημερωτικού δελτίου.
▼C1
5.
Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στα πρότυπα ενη
μερωτικού δελτίου και τα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών των άρθρων
4 έως 20, το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:
1.

τις πληροφορίες που θα περιληφθούν στους τελικούς όρους·

▼M5
1α. μια ενότητα που περιέχει ένα υπόδειγμα, τη «μορφή των τελικών
όρων», που πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε επιμέρους έκδοση·
▼C1
2.

τη μέθοδο δημοσίευσης των τελικών όρων· εάν, κατά τη στιγμή της
έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης δεν είναι σε θέση
να προσδιορίσει τη μέθοδο δημοσίευσης των τελικών όρων, ο εν
λόγω εκδότης διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίον το κοινό θα
ενημερωθεί για την επιλεγείσα μέθοδο δημοσίευσης των τελικών
όρων·

3.

σε περίπτωση έκδοσης μη μετοχικών κινητών αξιών κατά την
έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας
2003/71/ΕΚ, γενική περιγραφή του προγράμματος.

6.
Σε βασικό ενημερωτικό δελτίο που καλύπτει εκδόσεις διαφόρων
κατηγοριών κινητών αξιών και στους συναφείς τελικούς όρους του
μπορούν να περιληφθούν μόνον οι ακόλουθες κατηγορίες κινητών
αξιών:
1. τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία·
2. οι τίτλοι επιλογής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 17·
3. οι μη μετοχικοί τίτλοι που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4
στοιχείο β) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·
4. όλοι οι άλλοι μη μετοχικοί τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων
επιλογής, πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2.
Στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρό
σωπο που ζητεί την εισαγωγή διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά
διαχωρίζει κατά τρόπο σαφή τις ειδικές πληροφορίες για κάθε κινητή
αξία που εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
7.
Όταν ένα γεγονός που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1
της οδηγίας 2003/71/ΕΚ λαμβάνει χώρα κατά το χρόνο που μεσολαβεί
μεταξύ της έγκρισης του βασικού ενημερωτικού δελτίου και της ορι
στικής λήξης της δημόσιας προσφοράς ή, ανάλογα με την περίπτωση,
της έναρξης διαπραγμάτευσης αυτών των κινητών αξιών σε ρυθμιζό
μενη αγορά, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την
εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δημοσιεύει
συμπλήρωμα πριν από την οριστική λήξη της προσφοράς ή την εισα
γωγή αυτών των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση.
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Εάν ο εκδότης πρέπει να συντάξει συμπλήρωμα για πληροφορίες στο
βασικό ενημερωτικό δελτίο που αφορούν μία μόνο ή περισσότερες
συγκεκριμένες εκδόσεις, το δικαίωμα των επενδυτών να αποσύρουν
την αποδοχή τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας
2003/71/ΕΚ ισχύει μόνο για τις σχετικές εκδόσεις και όχι για άλλες
εκδόσεις ενημερωτικών δελτίων στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού
δελτίου.
▼C1
Άρθρο 23
Προσαρμογές στις ελάχιστες πληροφορίες του ενημερωτικού
δελτίου και του βασικού ενημερωτικού δελτίου
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 δεύτερη παράγραφος και του
άρθρου 22 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, όταν οι δραστηριότητες
του εκδότη εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες του παραρτήματος
XIX, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, λαμβάνοντας
υπόψη την ιδιαίτερη φύση των σχετικών δραστηριοτήτων, δύναται να
ζητήσει προσαρμοσμένες πληροφορίες πλέον των περιλαμβανόμενων
στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληρο
φοριών που καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 20, συμπεριλαμβανομένης,
ενδεχομένως, μιας αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του εκδότη
ή άλλης συναφούς έκθεση εμπειρογνώμονα, προκειμένου να τηρηθούν
οι υποχρεώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Για να περιληφθεί μια νέα κατηγορία στο παράρτημα XIX, το ενδιαφε
ρόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί το σχετικό αίτημά του στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο αυτό με τη διαδικασία της
επιτροπής του άρθρου 24 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.
2.
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 έως 22, όταν υποβάλλεται προς
έγκριση ένα ενημερωτικό δελτίο ή ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο για
κινητή αξία παρεμφερή αλλά όχι ίδια με τις διάφορες κατηγορίες κινη
τών αξιών του πίνακα συνδυασμών του παραρτήματος XVIII, ο εκδό
της, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγ
μάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ενσωματώνει στο επιλεγέν πρότυπο
ενημερωτικού δελτίου του σημειώματος κινητής αξίας τα κατάλληλα
πληροφοριακά στοιχεία από άλλο πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για
σημείωμα κινητής αξίας, μεταξύ εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα
4 έως 20. Η προσθήκη αυτή πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τα
κύρια χαρακτηριστικά της κινητής αξίας που αποτελεί το αντικείμενο
δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζό
μενη αγορά.
3.
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 έως 22, όταν ένα ενημερωτικό
δελτίο ή ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο για νέα κατηγορία κινητής
αξίας υποβάλλεται προς έγκριση, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρό
σωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής
σχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή βασικού ενημερωτικού δελτίου.
Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, μετά από συνεννόηση με τον εκδότη, τον
προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμά
τευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ποια πληροφοριακά στοιχεία θα περιλη
φθούν στο ενημερωτικό δελτίο ή στο βασικό ενημερωτικό δελτίο προ
κειμένου να ικανοποιείται η υποχρέωση του άρθρου 5 παράγραφος 1
της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επι
τροπή σχετικά.
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Η παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο στις εντελώς νέες
κατηγορίες κινητών αξιών, δηλαδή σε εκείνες με χαρακτηριστικά εντε
λώς διαφορετικά σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες του παραρτήμα
τος XVIII, και εφόσον τα νέα αυτά χαρακτηριστικά είναι τέτοια που δεν
μπορούν να καλυφθούν από κανένα συνδυασμό πληροφοριακών στοι
χείων που απαιτούνται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και τα
σύνολα πρόσθετων πληροφοριών των άρθρων 4 έως 20.
4.
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 έως 22, μπορεί να παραλειφθεί
κάθε πληροφοριακό στοιχείο που προβλέπεται στα πρότυπα ενημερωτι
κού δελτίου και τα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών των άρθρων 4 έως
20, ή κάθε ισοδύναμο πληροφοριακό στοιχείο, εφόσον το στοιχείο αυτό
αποδεικνύεται ότι είναι άνευ αντικειμένου για τον εκδότη, τον προσφέ
ροντα ή τις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο.
▼M5
Άρθρο 24
Περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος του ενημερωτικού
δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και της μεμονωμένης
έκδοσης
1.
Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καθορίζει ο ίδιος το
λεπτομερές περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος που αναφέρεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σύμφωνα με το εν
λόγω άρθρο.
Το περιληπτικό σημείωμα περιλαμβάνει τα καίρια πληροφοριακά στοι
χεία που ορίζονται στο παράρτημα XXII. Σε περίπτωση που ένα στοι
χείο δεν ισχύει για ένα ενημερωτικό δελτίο, το εν λόγω στοιχείο παρα
τίθεται στο περιληπτικό σημείωμα, με την ένδειξη «δεν ισχύει». Το
μέγεθος του περιληπτικού σημειώματος λαμβάνει υπόψη την πολυπλο
κότητα του εκδότη και των προσφερόμενων τίτλων, αλλά δεν υπερβαί
νει το 7 % του μεγέθους του ενημερωτικού δελτίου ή τις 15 σελίδες,
ανάλογα με το ποιο είναι μεγαλύτερο. Δεν περιλαμβάνει παραπομπές σε
άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.
Η σειρά των ενοτήτων και των στοιχείων του παραρτήματος XXII είναι
υποχρεωτική. Το περιληπτικό σημείωμα συντάσσεται σε σαφή γλώσσα,
παρουσιάζοντας τις βασικές πληροφορίες με εύκολα προσβάσιμο και
κατανοητό τρόπο. Όταν ο εκδότης δεν έχει την υποχρέωση να συμπε
ριλάβει περιληπτικό σημείωμα σε ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, αλλά παρουσιάζει μια
ενότητα ανασκόπησης στο ενημερωτικό δελτίο, η ενότητα αυτή δεν
φέρει τον τίτλο «Περιληπτικό σημείωμα», εκτός εάν ο εκδότης συμ
μορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για τα περιλη
πτικά σημειώματα που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο και στο παράρ
τημα XXII.
2.
Το περιληπτικό σημείωμα του βασικού ενημερωτικού δελτίου
μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί στο βασικό ενημερωτικό
δελτίο·
β) επιλογές για πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημε
ρωτικού δελτίου και το (τα) πρόσθετο(-α) σύνολο(-α) πληροφοριών
του·
γ) κενό χώρο για πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενη
μερωτικού δελτίου και το (τα) πρόσθετο(-α) σύνολο(-α) πληροφο
ριών του και οι οποίες πρόκειται να προστεθούν μεταγενέστερα
στους τελικούς όρους.
3.
Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης παρέχει τις
βασικές πληροφορίες του περιληπτικού σημειώματος του βασικού ενη
μερωτικού δελτίου σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα μέρη των τελικών
όρων. Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης περιέχει τα
ακόλουθα:
α) πληροφορίες του περιληπτικού σημειώματος του βασικού ενημερω
τικού δελτίου οι οποίες είναι σχετικές μόνο με τη μεμονωμένη
έκδοση·
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β) τις επιλογές που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο οι
οποίες είναι σχετικές μόνο με τη μεμονωμένη έκδοση·
γ) τις σχετικές πληροφορίες που δίνονται στους τελικούς όρους, για τις
οποίες είχε αφεθεί κενός χώρος στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.
Σε περιπτώσεις που οι τελικοί όροι αφορούν αρκετές κινητές αξίες οι
οποίες διαφέρουν μόνο ως προς ορισμένες ελάχιστες λεπτομέρειες,
όπως η τιμή έκδοσης ή η ημερομηνία λήξης, μπορεί να επισυνάπτεται
ενιαίο περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης για το σύνολο
αυτών των κινητών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες
σχετικά με τις διαφορετικές κινητές αξίες είναι σαφώς διαχωρισμένες.
Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης υπόκειται στις
ίδιες απαιτήσεις με τους τελικούς όρους και προσαρτάται σε αυτούς.
▼C1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟ Υ ΕΝΗΜΕ
ΡΩΤΙΚΟ Y ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 25
Μορφή του ενημερωτικού δελτίου
1.
Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισα
γωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά επιλέξει, σύμφωνα με
το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, να καταρτίσει το
ενημερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο, το ενημερωτικό δελτίο αποτε
λείται από τα μέρη που αναφέρονται κατωτέρω με την ακόλουθη σειρά:
1. σαφή και λεπτομερή πίνακα περιεχομένων·
2. περιληπτικό σημείωμα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
της οδηγίας 2003/71//ΕΚ·,
3. παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη και τι είδος
κινητής αξίας που καλύπτεται από την έκδοση·
4. άλλα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πρότυπα
ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών
βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο·
2.
Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισα
γωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά επιλέξει, σύμφωνα με
το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, να καταρτίσει
ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, τόσο το
σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου όσο και το έγγραφο αναφοράς περιλαμ
βάνουν το καθένα τα ακόλουθα μέρη με την ακόλουθη σειρά:
1. σαφή και λεπτομερή πίνακα περιεχομένων·
2. κατά περίπτωση, παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τον
εκδότη και το είδος της κινητής αξίας που καλύπτεται από την
έκδοση·
3. άλλα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πρότυπα
ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών
βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο.
3.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο
εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε δια
πραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορεί να καθορίσει ελεύθερα τη
σειρά παρουσίασης των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων που
περιλαμβάνονται στα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα
πρόσθετων πληροφοριών βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερω
τικό δελτίο.
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4.
Εάν η σειρά παρουσίασης των πληροφοριακών στοιχείων δεν είναι
ίδια με τη σειρά των πληροφοριών που περιέχονται στα πρότυπα ενη
μερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει των
οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο, η αρμόδια αρχή του κρά
τους μέλους καταγωγής μπορεί να ζητήσει από τον εκδότη, τον προ
σφέρονται ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά να παράσχει κατάλογο δια παραπομπών για τον
έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου πριν την έγκρισή του. Ο κατάλογος
απαριθμεί τις σελίδες στις οποίες βρίσκεται κάθε πληροφοριακό στοι
χείο στο ενημερωτικό δελτίο.
5.
Εάν το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου πρέπει
να συμπληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
2003/71/ΕΚ, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την
εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά αποφασίζει κατά
περίπτωση εάν θα ενσωματώσει τις νέες πληροφορίες στο αρχικό περι
ληπτικό σημείωμα με την κατάρτιση νέου περιληπτικού σημειώματος ή
εάν θα προσθέσει συμπλήρωμα στο περιληπτικό σημείωμα.
Εάν οι νέες πληροφορίες ενσωματώνονται στο αρχικό περιληπτικό
σημείωμα, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισα
γωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εξασφαλίζει ότι οι
επενδυτές μπορούν εύκολα να εντοπίσουν τις μεταβολές, ιδίως με επι
σημάνσεις σε υποσημειώσεις.
▼M5
Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται νέα υποβολή τελικών όρων και
επισυναπτόμενου περιληπτικού σημειώματος της συγκεκριμένης έκδο
σης που αντιστοιχούν στις προσφορές που γίνονται πριν από την εκπό
νηση νέου περιληπτικού σημειώματος ή συμπληρώματος περιληπτικού
σημειώματος.
▼C1
Άρθρο 26
Μορφή του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων
του
1.
Εάν εκδότης, προσφέρων ή πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, αποφασίσει, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, να καταρτίσει βασικό
ενημερωτικό δελτίο, το βασικό ενημερωτικό δελτίο αποτελείται από τα
μέρη που αναφέρονται κατωτέρω με την ακόλουθη σειρά:
1. σαφή και λεπτομερή πίνακα περιεχομένων·
2. περιληπτικό σημείωμα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
της οδηγίας 2003/71//ΕΚ·
3. παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη και τον τύπο
της κινητής αξίας που καλύπτεται από την έκδοση/τις εκδόσεις)·
4. άλλα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα πρότυπα
ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών
βάσει των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο εκδότης, ο προσφέρων ή
το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά μπορεί να καθορίσει ελεύθερα τη σειρά παρουσίασης των απαι
τούμενων πληροφοριακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα
ενημερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει
των οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο. Οι πληροφορίες που
αφορούν τις διάφορες κινητές αξίες που καλύπτει το βασικό ενημερω
τικό δελτίο διαχωρίζονται με σαφή τρόπο.
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3.
Εάν η σειρά παρουσίασης των πληροφοριακών στοιχείων δεν είναι
ίδια με τη σειρά των πληροφοριών που περιέχονται στα πρότυπα ενη
μερωτικού δελτίου και στα σύνολα πρόσθετων πληροφοριών βάσει των
οποίων καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο, η αρμόδια αρχή του κρά
τους μέλους καταγωγής μπορεί να ζητήσει από τον εκδότη, τον προ
σφέρονται ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά να παράσχει κατάλογο δια παραπομπών για τον
έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου πριν την έγκρισή του. Ο κατάλογος
απαριθμεί τις σελίδες στις οποίες βρίσκεται κάθε πληροφοριακό στοι
χείο στο ενημερωτικό δελτίο.
4.
Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισα
γωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει ήδη υποβάλει
έγγραφο αναφοράς για συγκεκριμένο είδος κινητής αξίας και, σε μετα
γενέστερο στάδιο, επιλέγει να καταρτίσει βασικό ενημερωτικό δελτίο
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4
στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, το βασικό ενημερωτικό
δελτίο περιέχει:
1. τις πληροφορίες που περιέχονταν στο προηγουμένως ή ταυτόχρονα
υποβληθέν και εγκριθέν έγγραφο αναφοράς, οι οποίες πρέπει να
ενσωματωθούν μέσω παραπομπής σύμφωνα με τους όρους που προ
βλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού·
2. τις πληροφορίες που διαφορετικά θα περιέχονταν στο σημείωμα
εκδιδόμενου τίτλου, με την εξαίρεση των τελικών όρων εφόσον
δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.
▼M5
5.
Οι τελικοί όροι υποβάλλονται υπό μορφή χωριστού εγγράφου ή με
ενσωμάτωση στο βασικό ενημερωτικό δελτίο. Οι τελικοί όροι διατυπώ
νονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την ανάλυση και την κατανόησή
τους.
Τα στοιχεία των σχετικών προτύπων ενημερωτικού δελτίου και τα πρό
σθετα σύνολα πληροφοριών τους, τα οποία ενσωματώνονται στο βασικό
ενημερωτικό δελτίο, δεν αναπαράγονται στους τελικούς όρους.
Ο εκδότης ή ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να συμπεριλάβει στους
τελικούς όρους οποιεσδήποτε από τις πρόσθετες πληροφορίες που ορί
ζονται στο παράρτημα XXI.
Στους τελικούς όρους προστίθεται σαφής και εμφανής δήλωση, που
αναφέρει:
α) ότι οι τελικοί όροι έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του άρθρου 5
παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και πρέπει να εκλαμβάνο
νται σε συνάρτηση με το βασικό ενημερωτικό δελτίο και το (τα)
συμπλήρωμά(-τά) του·
β) πού έχουν δημοσιευθεί το βασικό ενημερωτικό δελτίο και το (τα)
συμπλήρωμά(-τά) του σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας
2003/71/ΕΚ·
γ) ότι για την πλήρη ενημέρωση απαιτείται η συνδυασμένη ανάγνωση
του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων·
δ) ότι το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης προσαρ
τάται στους τελικούς όρους.
Οι τελικοί όροι δύνανται να περιλαμβάνουν την υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου του εκδότη ή του προσώπου που είναι αρμόδιο για το
ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, ή την
υπογραφή αμφοτέρων.
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5α.
Οι τελικοί όροι και το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης
έκδοσης συντάσσονται στην ίδια γλώσσα, αντιστοίχως, με αυτή της
εγκεκριμένης έκδοσης του εντύπου των τελικών όρων του βασικού
ενημερωτικού δελτίου και του περιληπτικού σημειώματος του βασικού
ενημερωτικού δελτίου.
Όταν οι τελικοί όροι γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους υποδοχής ή σε περίπτωση πλειόνων κρατών υποδοχής, στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο
5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, στους τελικούς όρους και στο
επισυναπτόμενο περιληπτικό σημείωμα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι
γλωσσικοί κανόνες:
α) εφόσον το περιληπτικό σημείωμα του βασικού ενημερωτικού δελ
τίου πρέπει να μεταφραστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας
2003/71/ΕΚ, το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης
που επισυνάπτεται στους τελικούς όρους υπόκειται στις ίδιες απαι
τήσεις μετάφρασης όπως και το περιληπτικό σημείωμα του βασικού
ενημερωτικού δελτίου·
β) εφόσον το βασικό ενημερωτικό δελτίο πρέπει να μεταφραστεί σύμ
φωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, οι τελικοί όροι, και
το επισυναπτόμενο περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδο
σης, υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις μετάφρασης όπως και το
βασικό ενημερωτικό δελτίο.
Ο εκδότης γνωστοποιεί τις εν λόγω μεταφράσεις, μαζί με τους τελικούς
όρους, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, ή σε περί
πτωση πλειόνων κρατών υποδοχής, στις αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών υποδοχής.
▼C1
6.
Εάν το βασικό ενημερωτικό δελτίο αφορά διαφορετικές κινητές
αξίες, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή
σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ενσωματώνει στο βασικό
ενημερωτικό δελτίο ενιαίο περιληπτικό σημείωμα για όλες τις κινητές
αξίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που αφορούν τις διάφορες κινητές αξίες
που καλύπτει το περιληπτικό σημείωμα διαχωρίζονται με σαφή τρόπο.
7.
Εάν το περιληπτικό σημείωμα ενός βασικού ενημερωτικού δελτίου
πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά
την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά αποφασίζει
κατά περίπτωση εάν θα ενσωματώσει τις νέες πληροφορίες στην αρχική
περίληψη με την κατάρτιση νέου περιληπτικού σημειώματος ή με την
κατάρτιση συμπληρώματος στο περιληπτικό σημείωμα.
Εάν οι νέες πληροφορίες ενσωματώνονται στο αρχικό περιληπτικό
σημείωμα, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισα
γωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εξασφαλίζει ότι οι
επενδυτές μπορούν εύκολα να εντοπίσουν τις μεταβολές, ιδίως με επι
σημάνσεις σε υποσημειώσεις.
8.
Οι εκδότες, οι προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισα
γωγή σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να συμπερι
λάβουν σε ένα μόνο έγγραφο δύο ή περισσότερα διαφορετικά βασικά
ενημερωτικά δελτία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙα
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 26α
Αναλογικό πρότυπο για εκδόσεις δικαιωμάτων
1.
Τα αναλογικά πρότυπα που ορίζονται στα παραρτήματα XXIII και
XXIV εφαρμόζονται στις εκδόσεις δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι ο
εκδότης έχει μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό
διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο
15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1).
2.
Οι εκδότες των οποίων οι μετοχές της ίδιας κατηγορίας έχουν ήδη
εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης
μπορούν να κάνουν χρήση μόνο του προτύπου που ορίζεται στα παραρ
τήματα XXIII και XXIV, όταν οι κανόνες του εν λόγω πολυμερούς
μηχανισμού διαπραγμάτευσης περιέχουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) οι εκδότες απαιτείται να δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστά
σεις και εκθέσεις λογιστικού ελέγχου εντός έξι μηνών από τη λήξη
κάθε οικονομικού έτους, εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εντός
τεσσάρων μηνών μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε οικονο
μικού έτους, και εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως ορίζονται στο
άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 1 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, σύμφωνα
με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας·
β) οι εκδότες απαιτείται να δημοσιοποιούν τις εκθέσεις και τις πληρο
φορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α), με ανάρτησή τους στις
ιστοσελίδες τους·
γ) διατάξεις που αποτρέπουν την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληρο
φοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς, σύμφωνα με την οδηγία
2003/6/ΕΚ.
3.
Δήλωση στην εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να ανα
φέρει σαφώς ότι η έκδοση δικαιωμάτων απευθύνεται στους μετόχους
του εκδότη και ότι το επίπεδο γνωστοποίησης του ενημερωτικού δελ
τίου είναι ανάλογο προς το συγκεκριμένο είδος έκδοσης.

Άρθρο 26β
Αναλογικά πρότυπα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις
επιχειρήσεις με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία
Τα αναλογικά πρότυπα που ορίζονται στα παραρτήματα XXV έως
XXVIII εφαρμόζονται όταν κινητές αξίες που εκδίδονται από μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με μειωμένη χρηματιστηριακή
αξία προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος.
Ωστόσο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις με μει
ωμένη χρηματιστηριακή αξία είναι δυνατόν να επιλέξουν να καταρτί
σουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατίθενται
στα παραρτήματα I έως XVII και XX έως XXIV.
(1) ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
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Άρθρο 26γ
Αναλογικές απαιτήσεις για εκδόσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) της
οδηγίας 2003/71/ΕΚ
Τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν τις κινητές αξίες που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, τα
οποία καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 1 παρά
γραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, δύνανται να επιλέξουν να συμπεριλά
βουν στο ενημερωτικό δελτίο τους τις ιστορικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες που καλύπτουν μόνο το τελευταίο οικονομικό έτος ή
κάθε μικρότερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εκδότης ασκούσε
τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με το παράρτημα XXIX του παρό
ντος κανονισμού.
▼C1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ

▼M5

__________

▼C1
Άρθρο 28
Διατάξεις για την ενσωμάτωση μέσω παραπομπής
1.
Στο ενημερωτικό δελτίο ή στο βασικό ενημερωτικό δελτίο μπο
ρούν να ενσωματωθούν πληροφορίες μέσω παραπομπής, ιδίως όταν οι
πληροφορίες αυτές περιέχονται σε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
1. στις ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες·
2. στα έγγραφα που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο ειδικής πράξης, όπως
μια συγχώνευση ή απόσχιση·
3. στις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου ή στις οικονομικές καταστάσεις·
4. στην ιδρυτική πράξη και το καταστατικό·
5. σε προηγουμένως εγκριθέντα και δημοσιευθέντα ενημερωτικά δελτία
ή/και βασικά ενημερωτικά δελτία·
6. σε ρυθμιζόμενα πληροφοριακά στοιχεία·
7. σε εγκυκλίους προς τους κατόχους των κινητών αξιών.
2.
Τα έγγραφα με πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να ενσωμα
τωθούν μέσω παραπομπής σε ενημερωτικό δελτίο, σε βασικό ενημερω
τικό δελτίο ή στα έγγραφα που το απαρτίζουν συντάσσονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 19 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.
3.
Όταν ένα έγγραφο που μπορεί να ενσωματωθεί μέσω παραπομπής
περιέχει πληροφορίες που εν τω μεταξύ μεταβλήθηκαν σημαντικά, το
ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο διευκρινίζει κατά
τρόπο σαφή το γεγονός αυτό και παρέχει τις επικαιροποιημένες πληρο
φορίες.
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4.
Ο εκδότης, προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να ενσωματώνει πλη
ροφορίες σε ενημερωτικό δελτίο ή σε βασικό ενημερωτικό δελτίο μέσω
παραπομπής σε ορισμένα μόνο τμήματα ενός εγγράφου, εφόσον διευ
κρινίζει ότι τα μη ενσωματωθέντα τμήματα αυτού του εγγράφου είναι,
είτε άνευ αντικειμένου για τον επενδυτή, είτε περιλαμβάνονται σε άλλο
σημείο του ενημερωτικού δελτίου.
5.
Όταν ενσωματώνουν πληροφορίες μέσω παραπομπής, οι εκδότες,
οι προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή για διαπραγ
μάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνούν να μην υπονομευθεί η προ
στασία των επενδυτών από την άποψη της δυνατότητας κατανόησης
των πληροφοριών και της πρόσβασης σε αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

▼M10

__________

▼C1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
1.
Η υποχρέωση των κοινοτικών εκδοτών για αναδιατύπωση των
ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ένα ενημερωτικό δελ
τίο σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, η οποία προβλέπε
ται στο παράρτημα Ι σημείο 20.1, στο παράρτημα IV σημείο 13.1, στο
παράρτημα VII σημείο 8.2, στο παράρτημα X σημείο 20.1 και στο
παράρτημα XI σημείο 11.1, δεν εφαρμόζεται σε καμία περίοδο προγε
νέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2004 ή, εάν οι κινητές αξίες ενός εκδότη
είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά την 1η
Ιουλίου 2005, μέχρι τη δημοσίευση των πρώτων ετήσιων ενοποιημένων
λογαριασμών αυτού του εκδότη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ.1606/2002.
2.
Όταν ένας κοινοτικός εκδότης υπόκειται σε εθνικές μεταβατικές
διατάξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1606/2002, η υποχρέωση για αναδιατύπωση χρηματοοικονομικών
πληροφοριών σε ένα ενημερωτικό δελτίο δεν εφαρμόζεται σε καμία
περίοδο προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2006 ή, εάν οι κινητές
αξίες ενός εκδότη είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά την 1η Ιουλίου 2005, μέχρι τη δημοσίευση των πρώτων ετήσιων
ενοποιημένων λογαριασμών αυτού του εκδότη σύμφωνα με τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ.1606/2002.
3.
Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007 η υποχρέωση για αναδιατύπωση
ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ενημερωτικό δελτίο
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, η οποία προβλέπεται
στο παράρτημα Ι σημείο 20.1, στο παράρτημα IV σημείο 13.1, στο
παράρτημα VII σημείο 8.2, στο παράρτημα X σημείο 20.1 και στο
παράρτημα XI σημείο 11.1 δεν εφαρμόζεται σε εκδότες από τρίτες
χώρες:
1. των οποίων οι κινητές αξίες είναι, την 1η Ιανουαρίου 2007, εισηγ
μένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·
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2. οι οποίοι έχουν καταρτίσει και παρουσιάσει ιστορικές χρηματοοικο
νομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρί
της χώρας.

Στην περίπτωση αυτή, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
συνοδεύονται από λεπτομερέστερες ή/και πρόσθετες πληροφορίες εφό
σον οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ενημερωτικού δελτίου δεν
παρέχουν μία πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων του εκδότη, της χρηματοοικονομικής
του θέσης και των αποτελεσμάτων του.

4.
Οι εκδότες τρίτων χωρών που έχουν καταρτίσει ιστορικές χρημα
τοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα
κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία σε οποι
οδήποτε ενημερωτικό δελτίο υποβάλλουν πριν από την 1η Ιανουαρίου
2007, χωρίς να έχουν υποχρέωση επαναδιατύπωσης αυτών των πληρο
φοριών.

▼M3
5.
Από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι εκδότες τρίτων χωρών παρου
σιάζουν τις ιστορικές χρηματοοικονομικές τους πληροφορίες σύμφωνα
με ένα από τα ακόλουθα λογιστικά πρότυπα:

α) διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς που εγκρίθηκαν
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

β) διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, υπό τον όρο ότι οι
σημειώσεις στις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι
οποίες αποτελούν μέρος των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληρο
φοριών περιλαμβάνουν ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση ότι αυτές οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρό
τυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς με βάση το ΔΛΠ 1 Παρου
σίαση των οικονομικών καταστάσεων·

γ) γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της Ιαπωνίας·

δ) γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής.

▼M4
Επιπλέον των προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, από την
1η Ιανουαρίου 2012 οι εκδότες τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλλουν
τις ιστορικές χρηματοοικονομικές τους πληροφορίες σύμφωνα με τα
ακόλουθα πρότυπα:

α) Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας·

β) Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές του Καναδά·

γ) Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας.
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5α.
Εκδότες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται, βάσει του παραρτήματος
I σημείο 20.1, του παραρτήματος IV σημείο 13.1, του παραρτήματος
VII σημείο 8.2, του παραρτήματος X σημείο 20.1, του παραρτήματος
XI σημείο 11.1, του παραρτήματος XXIII σημείο 15.1, του παραρτή
ματος XXV σημείο 20.1, του παραρτήματος XXVI σημείο 13.1, του
παραρτήματος XXVIII σημείο 20.1 ή του παραρτήματος XXIX σημείο
11, σε υποχρέωση αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών
πληροφοριών, που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο και αφο
ρούν τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα
οποία αρχίζουν την ►M9 1η Απριλίου 2016 ◄ ή αργότερα, ή στην
υποχρέωση, που προβλέπεται στο παράρτημα VII σημείο 8.2.α, στο
παράρτημα IX σημείο 11.1, στο παράρτημα X σημείο 20.1.α, στο
παράρτημα XXVII σημείο 11.1, στο παράρτημα XXVIII σημείο 20.1,
να περιγράφουν λεπτομερώς τις διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που εγκρίθηκαν βάσει του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, και στις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις
οποίες έχουν καταρτιστεί οι πληροφορίες αυτές όσον αφορά τα οικο
νομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν
την ►M9 1η Απριλίου 2016 ◄ ή αργότερα, υπό τον όρο ότι οι
ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί σύμ
φωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της Δημοκρατίας της
Ινδίας.
▼M3

__________

▼C1
6.
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται επίσης στο παράρ
τημα VI, σημείο 3.
Άρθρο 36
Θέση σε ισχύ
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τον παρόντα κανονισμό την εικοστή
πρώτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2005.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παραρτήματα I έως XVII: Πρότυπα ενημερωτικού δελτίου και σύνολα πρόσθε
των πληροφοριών
Παράρτημα XVIII: Πίνακας του συνδυασμού πρότυπων ενημερωτικού δελτίου
και συνόλων πρόσθετων πληροφοριών
Παράρτημα XIX: Κατάλογος «ειδικών» εκδοτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο
αναφοράς για μετοχές (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά
πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστι
κών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα
καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να
αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλα
βαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέ
χονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την
περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργά
νωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή
δεν ορίστηκαν εκ νέου για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρο
νται, εφόσον είναι σημαντικές.

3.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδό
τη, οι οποίες παρουσιάζονται για κάθε χρήση της περιόδου που καλύ
πτουν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγε
νέστερη ενδιάμεση περίοδο, στο ίδιο νόμισμα με εκείνο των χρηματο
οικονομικών πληροφοριών.
Οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες που συνοψίζουν τη χρηματο
οικονομική κατάσταση του εκδότη.

3.2.

Εάν παρέχονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για
ενδιάμεσες περιόδους, πρέπει επίσης να παρατεθούν συγκριτικά στοι
χεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η
υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να
πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολο
γισμό.

4.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση, σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου», των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται ειδικά με
τον εκδότη ή τον τομέα δραστηριότητάς του.

5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

5.1.

Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη

5.1.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

5.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·
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5.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη,
εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

5.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο
εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και
ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου
άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον
της καταστατικής του έδρας)·

5.1.5.

σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη.

5.2.

Επενδύσεις

5.2.1.

Περιγραφή (συμπεριλαμβανομένου του ποσού) των κυριότερων επεν
δύσεων που πραγματοποίησε ο εκδότης σε κάθε χρήση της περιόδου
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέχρι
την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς·

5.2.2.

Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων του εκδότη που βρίσκονται
στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς και η γεωγραφική κατανομή
αυτών των επενδύσεων (στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό)
και η μέθοδος χρηματοδότησής τους (εσωτερική ή εξωτερική)·

5.2.3.

Πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγμα
τοποιήσει στο μέλλον ο εκδότης και για τις οποίες τα διοικητικά του
όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.

6.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑΣ

6.1.

Κυριότερες δραστηριότητες

6.1.1.

Περιγράφεται η φύση των πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτή
των του εκδότη - καθώς και οι σχετικοί παράγοντες-κλειδιά - αναφέ
ροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν
ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε κάθε χρήση της περιόδου
που καλύπτουν οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες· και

6.1.2.

αναφορά κάθε σημαντικού νέου προϊόντος ή/και υπηρεσίας που προ
ωθήθηκε στην αγορά και, στο βαθμό που έχει ήδη διαφημιστεί η
ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, αναφορά του σταδίου στο
οποίο βρίσκεται αυτή η ανάπτυξη.

6.2.

Κυριότερες αγορές
Περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο
εκδότης, όπου θα αναφέρεται και η κατανομή του συνολικού ποσού
των εσόδων του ανά είδος δραστηριότητας και ανά γεωγραφική αγορά,
για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες.

6.3.

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με
τα σημεία 6.1. και 6.2. έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες,
το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

6.4.

Παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τον βαθμό εξάρτησης του
εκδότη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από
βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες
μεθόδους μεταποίησης, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του εκδότη.

6.5.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη σχετικά
με την ανταγωνιστική του θέση.

7.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

7.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο
όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

7.2.

Κατάλογος των σημαντικών θυγατρικών του εκδότη, με την επωνυμία
τους, τη χώρα σύστασης ή εγκατάστασης τους καθώς και το ποσοστό
του κεφαλαίου και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
που κατέχει σε αυτές ο εκδότης.
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8.

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

8.1.

Πληροφορίες για κάθε υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη σημαντική ενσώ
ματη ακινητοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων ακινή
των, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντικά εμπράγματα βάρη επί
αυτών.

8.2.

Περιγραφή κάθε περιβαλλοντικής πτυχής που θα μπορούσε να επηρε
άσει την χρήση αυτών των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκ μέρους του
εκδότη.

9.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

9.1.

Χρηματοοικονομική κατάσταση
Εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλο τμήμα
του εγγράφου αναφοράς, να περιγραφεί η χρηματοοικονομική κατά
σταση του εκδότη, οι μεταβολές σε αυτήν την χρηματοοικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σε κάθε χρήση
και ενδιάμεση περίοδο για τις οποίες απαιτούνται ιστορικές χρηματο
οικονομικές πληροφορίες, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους
οφείλονται οι τυχόν σημαντικές μεταβολές στις χρηματοοικονομικές
πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων χρήσεων· η περιγραφή των
λόγων αυτών γίνεται στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την κατα
νόηση των δραστηριοτήτων του εκδότη στο σύνολό τους.

9.2.

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

9.2.1.

Πληροφορίες για τους σημαντικούς παράγοντες, στις οποίες συμπερι
λαμβάνονται ασυνήθη ή σποραδικά γεγονότα ή νέες εξελίξεις, που
επηρέασαν σημαντικά τα έσοδα εκμετάλλευσης του εκδότη, αναφέρο
ντας το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν τα έσοδα αυτά.

9.2.2.

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές
στις καθαρές πωλήσεις ή στα έσοδα, να διευκρινιστούν οι λόγοι
αυτών των μεταβολών.

9.2.3.

Πληροφορίες για κάθε πολιτική ή παράγοντα διοικητικού, φορολογι
κού, νομισματικού ή πολιτικού χαρακτήρα που επηρέασε ή ενδέχεται
να επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριό
τητες του εκδότη.

10.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10.1.

Πληροφορίες για τα κεφάλαια του εκδότη (βραχυπρόθεσμα και μακρο
πρόθεσμα).

10.2.

Αναφορά των πηγών προέλευσης και του ποσού των ταμειακών ροών
του εκδότη και περιγραφή αυτών των ταμειακών ροών.

10.3.

Πληροφορίες για τις δανειακές ανάγκες και την κεφαλαιακή διάρ
θρωση του εκδότη.

10.4.

Πληροφορίες για οποιοδήποτε περιορισμό στη χρήση των κεφαλαίων,
ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο
άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.

10.5.

Πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των
κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι
οποίες αναφέρονται στα σημεία 5.2.3. και 8.1.

11.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Εφόσον η σχετική δραστηριότητα είναι σημαντική, να περιγραφεί η
πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του εκδότη για κάθε χρήση της περιό
δου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες,
αναφέροντας επίσης το κόστος των δραστηριοτήτων έρευνας και ανά
πτυξης που χρηματοδότησε ο εκδότης.
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12.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

12.1.

Περιγράφονται οι σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την
παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές
πώλησης από την λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία
του εγγράφου αναφοράς.

12.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή
γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημα
ντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

13.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση
κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στα σημεία 13.1 και 13.2:

13.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις
οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.
Στη δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υπο
θέσεων για παράγοντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχει
ριστικών ή εποπτικών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέ
σεων για παράγοντες που κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρε
άσουν τα μέλη των οργάνων αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές
να είναι εύκολα κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμέ
νες και ακριβείς και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των
εκτιμήσεων στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6
13.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να
ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγ
κτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε
ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποι
ήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασι
κές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο
οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά
στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρό
κειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγημα
τικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθ
μητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το
ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληρο
φόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά
στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.

▼C1
13.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών καταρτίζεται σε βάση συγκρί
σιμη με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

13.4.

Εάν έχει δημοσιευθεί πρόβλεψη κερδών σε ενημερωτικό δελτίο που
εξακολουθεί να ισχύει, αναφέρει εάν η πρόβλεψη αυτή εξακολουθεί να
ισχύει κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς και, εφόσον η
πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει πλέον, να εξηγήσει τους λόγους αυτής της
αλλαγής.

2004R0809 — EL — 24.03.2016 — 010.001 — 39
▼C1
14.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

14.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απα
σχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων
τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι
σημαντικές για τον εκδότη:
α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·
β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας·
γ) ιδρυτές, εφόσον από τη σύσταση του εκδότη δεν έχει ακόμη
συμπληρωθεί πενταετία,
και
δ) κάθε γενικός διευθυντής που είναι αρμόδιος να βεβαιώσει ότι ο
εκδότης διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα για
τον χειρισμό των υποθέσεών του.
Να αναφερθεί η φύση οποιουδήποτε οικογενειακού δεσμού μεταξύ
οποιουδήποτε των προσώπων αυτών.
Για κάθε μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
και για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα ανωτέρω στοιχεία β) και δ)
παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εμπειρογνωμο
σύνη και την πείρα του σε θέματα διαχείρισης καθώς και τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία:
α) επωνυμίες όλων των εταιρειών και των ετερόρρυθμων εταιρειών
στις οποίες το πρόσωπο αυτό ήταν μέλος διοικητικού, διαχειριστι
κού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος, σε οποιαδήποτε στιγμή των
πέντε τελευταίων ετών, αναφέροντας επίσης εάν το πρόσωπο αυτό
εξακολουθεί ή όχι να είναι μέλος αυτού του οργάνου ή εταίρος. Δεν
απαιτείται η κατάρτιση καταλόγου με όλες τις θυγατρικές του
εκδότη στων οποίων τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά
όργανα είναι επίσης μέλος το πρόσωπο αυτό·
β) οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση για τέλεση δόλιας πράξης
κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη·
γ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής
διαχείρισης ή εκκαθάρισης στην οποία συμμετείχε, κατά τη διάρ
κεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, ένα πρόσωπο που
αναφέρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου και ενερ
γούσε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από τις αναφερόμενες στα στοι
χεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου·
δ) λεπτομέρειες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και
κύρωσης κατά ενός τέτοιου προσώπου εκ μέρους των καταστατι
κών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων
επαγγελματικών οργανώσεων). Αναφέρεται επίσης εάν το πρόσωπο
αυτό έχει ήδη παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργήσει με την
ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργά
νου ενός εκδότη ή να παρέμβει στην διαχείριση ή στο χειρισμό των
υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον
τελευταίων ετών.
Εάν δεν υφίσταται προς γνωστοποίηση καμία τέτοια πληροφορία, υπο
βάλλεται σχετική δήλωση.

14.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστι
κών και εποπτικών οργάνων καθώς και των ανώτερων διοικητικών
στελεχών.
Περιγράφονται με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων
μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι του εκδότη οποιοδήποτε
πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 14.1. και των ιδιωτικών συμφερό
ντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού. Σε περίπτωση
απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, υποβάλλεται σχετική δήλωση.
Να αναφερθεί κάθε ρύθμιση ή συμφωνία με τους κυριότερους μετό
χους, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα, δυνάμει της οποίας οποι
οδήποτε από τα αναφερόμενα στο σημείο 14.1 πρόσωπα έχει επιλεγεί
ως μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή ως
ανώτερο διοικητικό στέλεχος.
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Να αναφερθούν λεπτομέρειες για κάθε περιορισμό αποδεκτό από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 14.1 και ο οποίος αφορά τη
διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών του
εκδότη που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά.
15.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α) και (δ) του πρώ
του εδαφίου του σημείου 14.1. να αναφερθεί για ολόκληρη την τελευ
ταία χρήση:

15.1.

Το ύψος της καταβληθείσας αμοιβής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδή
ποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής), και τα οφέλη σε είδος
που χορήγησε ο εκδότης και οι θυγατρικές του για τις κάθε είδους
υπηρεσίες που τους παρέσχε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα
πρόσωπα.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε ατομική βάση, εκτός εάν η χώρα
καταγωγής του εκδότη δεν απαιτεί τη γνωστοποίηση σε ατομική βάση
και οι πληροφορίες αυτές δεν γνωστοποιούνται με άλλο τρόπο από τον
εκδότη.

15.2.

Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα
δεδουλευμένα έξοδα ο εκδότης ή οι θυγατρικές του για συντάξεις,
αποζημιώσεις ή παρεμφερή οφέλη.

16.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για την τελευταία λήξασα χρήση του εκδότη, και εάν δεν προβλέπεται
διαφορετικά, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε πρόσωπο
που αναφέρεται στο στοιχείο (α) του πρώτου εδαφίου του σημείου
14.1.:

16.1.

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας θητείας του, εφόσον προβλέπεται,
και περίοδος κατά την οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει ασκή
σει τα καθήκοντα αυτά.

16.2.

Πληροφορίες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον
εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την
παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων
συμβάσεων, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

16.3.

Πληροφορίες για την ελεγκτική επιτροπή και η επιτροπή καθορισμού
αμοιβών που λειτουργούν στον εκδότη· οι πληροφορίες αυτές πρέπει
επίσης να περιλαμβάνουν τα ονόματα των μελών των εν λόγω επιτρο
πών και περιληπτικό σημείωμα της εντολής δυνάμει της οποίας λει
τουργούν οι επιτροπές αυτές.

16.4.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συμμορφούται ή όχι με το καθεστώς εται
ρικής διακυβέρνησης που ισχύει στην χώρα καταγωγής του. Όταν ο
εκδότης δεν συμμορφούται με το καθεστώς αυτό, η αναφορά αυτή
συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούνται
οι λόγοι αυτής τη μη συμμόρφωσης.

17.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

17.1.

Αναφέρεται ο αριθμός των υφιστάμενων υπαλλήλων στο τέλος της
περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες, ή ο μέσος αριθμός τους για κάθε χρήση αυτής της περιόδου μέχρι
την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς (καθώς και οι μεταβολές σε
αυτούς τους αριθμούς, εφόσον είναι σημαντικές) και, στο μέτρο του
δυνατού και εφόσον το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, η κατανομή των
υπαλλήλων ανά κύρια κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφική
περιοχή. Εάν ο εκδότης χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό προσωρινών
υπαλλήλων, να γνωστοποιηθεί ο μέσος αριθμός αυτών των προσωρι
νών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης χρήσης.

17.2.

Συμμετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους
(stock options)
Για κάθε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και
(δ) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1.παρατίθενται όσο το δυνατόν
πιο πρόσφατα πληροφοριακά στοιχεία για τη συμμετοχή του στο κεφά
λαιο του εκδότη καθώς και για κάθε δικαίωμα αγοράς μετοχών αυτού
του εκδότη.

17.3.

Να περιγραφεί κάθε συμφωνία για συμμετοχή των υπαλλήλων στο
κεφάλαιο του εκδότη.
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18.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

18.1.

Στο βαθμό που οι σχετικές πληροφορίες είναι γνωστές στον εκδότη,
παρατίθεται το όνομα κάθε προσώπου μη μέλους των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμε
σα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη
που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθε
σίας, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο
αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλω
ση.

18.2.

Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά
δικαιώματα ψήφου. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική
αρνητική δήλωση.

18.3.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς
και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος
δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

18.4.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρ
μογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει
αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

19.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Λεπτομέρειες για τις συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη (οι οποίες, για
το σκοπό αυτό, είναι εκείνες που καθορίζονται στα πρότυπα που θεσπί
ζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002) τις οποίες διενήργησε ο εκδό
της κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, γνωστο
ποιούνται σύμφωνα με το οικείο πρότυπο που θεσπίζει ο κανονισμός
(ΕΚ) 1606/2002, εφόσον το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται.
Εάν αυτό δεν συμβαίνει, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) Η φύση και το ποσό όλων των συναλλαγών οι οποίες - σε μεμο
νωμένη βάση ή στο σύνολό τους - είναι σημαντικές για τον εκδότη.
Όταν αυτές οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη δεν διενεργήθηκαν
με τους όρους της αγοράς, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι. Στην
περίπτωση τρεχόντων δανείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυή
σεων κάθε είδους, να αναφερθεί το εναπομένον προς εξόφληση
ποσό.
β) Το ποσό ή το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στον κύκλο εργασιών
του εκδότη οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη.

20.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ,
ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

20.1.

Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης
δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστη
ριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2 Εάν ο
εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του
στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαι
τούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστο
ρικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 36 μήνες ή τη συνολική
χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις
δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματο
οικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζο
νται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους
εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες
χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με
βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι
ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζο
νται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων.
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Οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο
τελευταίες χρήσεις καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμ
βατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της
λογιστικής νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών
αρχών που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστά
σεις.
Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομι
κής δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες
ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή
καταρτίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με
τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για
κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονο
μικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά
λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα
αυτά. Αυτές οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
είναι ελεγμένες.
Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν
σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ισολογισμό·
β) κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·
γ) κατάσταση που να παρουσιάζει, είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων, είτε τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων πλην εκείνων
που προκύπτουν από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες και από δια
νομές στους ιδιοκτήτες·
δ) κατάσταση ταμειακών ροών·
ε) λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι
ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζε
ται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες
αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με
τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρό
τυπο.
20.2.

Άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της συνολικής κατάστασης, να
περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο η συναλλαγή θα είχε επηρεάσει τα
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα αποτελέσματα του εκδό
τη, εάν η συναλλαγή αυτή λάμβανε χώρα στην αρχή της περιόδου που
καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή την αναφερόμενη
ημερομηνία. Η υποχρέωση αυτή ικανοποιείται συνήθως με την συμπε
ρίληψη άτυπων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Αυτές οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται
όπως ορίζει το παράρτημα II και παρέχουν τα στοιχεία που προβλέπο
νται στο παράρτημα αυτό.
Οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες συνοδεύονται από έκθεση
συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές.

20.3.

Οικονομικές καταστάσεις
Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις
ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές
του καταστάσεις.

20.4.

Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.4.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση
ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η
εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή
η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατί
θενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική
αιτιολόγηση.
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20.4.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.

20.4.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και διευκρινίζεται
ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

20.5.

Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.5.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη:
α) των 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου
αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αυτό ελεγ
μένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις·
ή
β) των 15 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου
αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αυτό μη
ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

20.6.

Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

20.6.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμέ
νων οικονομικών καταστάσεών του, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
περιληφθούν στο έγγραφο αναφοράς. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξα
μηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποτελέσει το αντι
κείμενο ελέγχου ή περιορισμένου ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση πρέπει
επίσης να περιληφθεί. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί
ή δεν έχουν υποβληθεί σε περιορισμένο έλεγχο, το γεγονός αυτό να
αναφερθεί.

20.6.2.

Εάν το έγγραφο αναφοράς έχει συνταχθεί περισσότερο από εννέα
μήνες μετά τη λήξη της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, τότε το έγγραφο
αυτό πρέπει να περιλάβει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες, ενδεχομένως μη ελεγμένες (γεγονός το οποίο πρέπει να αναφερ
θεί), οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τους έξι πρώτους μήνες της
νέας χρήσης.
Οι εν λόγω ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που αντιστοι
χούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο
των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η
απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

20.7.

Μερισματική πολιτική
Να περιγραφεί η πολιτική του εκδότη όσον αφορά τη διανομή μερι
σμάτων καθώς και οποιοσδήποτε σχετικός περιορισμός.

20.7.1.

Να αναφερθεί το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, για κάθε χρήση της
περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες· όταν ο αριθμός μετοχών του εκδότη έχει μεταβληθεί, το προανα
φερόμενο ποσό προσαρμόζεται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.

20.8.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον
δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέ
χεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του)
η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και
του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται
σχετική αρνητική δήλωση.
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20.9.

Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
εκδότη
Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή
εμπορική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της
τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομι
κές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν
έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνη
τική δήλωση.

21.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

21.1.

Μετοχικό κεφάλαιο
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τον
πλέον πρόσφατο ισολογισμό που έχει περιληφθεί στις ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες:

21.1.1.

Το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου και, για κάθε κατηγορία μετο
χών:
α) ο αριθμός εγκεκριμένων μετοχών·
β) ο αριθμός μετοχών που έχουν εκδοθεί και πλήρως καταβληθεί
καθώς και εκείνων που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν πλήρως
καταβληθεί·
γ) η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι
μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία,
και
δ) συμφωνία του αριθμού μετοχών που κυκλοφορούν την ημερομηνία
ανοίγματος και την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης. Εάν ποσο
στό υψηλότερο του 10 % του κεφαλαίου έχει καταβληθεί με περι
ουσιακά στοιχεία άλλα πλην των μετρητών κατά την περίοδο που
καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, το γεγο
νός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

21.1.2.

Εάν υφίστανται μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, να ανα
φερθούν ο αριθμός και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των μετοχών.

21.1.3.

Ο αριθμός, η λογιστική αξία και η ονομαστική αξία των μετοχών που
κατέχονται από τον ίδιο τον εκδότη ή για λογαριασμό του, ή από
θυγατρικές του εταιρείες.

21.1.4.

Το ποσό των μετατρέψιμων κινητών αξιών, των ανταλλάξιμων κινητών
αξιών ή των κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants), αναφέρο
ντας τους όρους και τις διαδικασίες μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγρα
φής.

21.1.5.

Πληροφορίες και όροι για κάθε δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης
σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή για
δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου.

21.1.6.

Πληροφορίες για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του ομίλου για το
οποίο υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ
όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικεί
μενο δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και λεπτομέρειες για αυτά τα
δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των προσώπων
που αφορούν τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης.

21.1.7.

Περιγραφή της εξέλιξης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την περίοδο
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, υπο
γραμμίζοντας κάθε μεταβολή που επήλθε στο κεφάλαιο αυτό.

21.2.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό

21.2.1.

Περιγραφή του εταιρικού σκοπού του εκδότη και αναφορά του
σημείου της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού του στο οποίο
περιγράφεται αυτός ο εταιρικός σκοπός.
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21.2.2.

Συνοπτική περιγραφή των διατάξεων της ιδρυτικής πράξης, του κατα
στατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονι
σμού του εκδότη που αφορούν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστι
κών και εποπτικών οργάνων.

21.2.3.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, προνομίων και περιορισμών που συνδέ
ονται με κάθε κατηγορία υφιστάμενων μετοχών.

21.2.4.

Περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβολή των
δικαιωμάτων των μετόχων, αναφέροντας τα σημεία στα οποία οι σχε
τικοί όροι είναι αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα
νομοθεσία.

21.2.5.

Περιγραφή των όρων που διέπουν τις λεπτομέρειες σύγκλησης των
ετήσιων γενικών συνελεύσεων και των έκτακτων γενικών συνελεύσεων
των μετόχων, καθώς και περιγραφή των όρων συμμετοχής.

21.2.6.

Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του
καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυ
στερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του
εκδότη.

21.2.7.

Να αναφερθεί, εφόσον υφίσταται, κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης,
του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη η οποία καθορίζει το όριο ιδιοκτησίας πέραν
του οποίου κάθε συμμετοχή πρέπει να γνωστοποιείται.

21.2.8.

Να περιγραφούν οι όροι που επιβάλλονται από την ιδρυτική πράξη, το
καταστατικό, την διοικητική πράξη σύστασης ή τον εσωτερικό κανονι
σμό του εκδότη και οι οποίοι διέπουν τις μεταβολές στο επίπεδο του
κεφαλαίου, όταν οι όροι αυτοί είναι αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η
σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

22.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από τη δημοσίευση του εγγράφου
αναφοράς, να περιγραφεί συνοπτικά κάθε σημαντική σύμβαση (εκτός
από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστη
ριοτήτων) στις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.
Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβά
σεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που
έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου και περιέχει διατά
ξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του ομίλου έχει ανα
λάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για τον όμιλο κατά
την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς.

23.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙ
ΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

23.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον
εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του
τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

23.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο
εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληρο
φορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν
παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες
ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης προσδιορίζει την
(τις) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.
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24.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημε
ρωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των
εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:
α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·
β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρο
γνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος
των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής
στο ενημερωτικό δελτίο·
γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην
περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων
που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετά
σει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.

25.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Παρέχονται πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων
ο εκδότης κατέχει συμμετοχή η οποία ενδέχεται να έχει σημαντική
επίπτωση στην εκτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων και των
υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής του θέσης και των αποτελε
σμάτων του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών pro forma
1.

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma πρέπει να περιλαμβάνουν
περιγραφή της συναλλαγής, των σχετικών επιχειρήσεων ή οντοτήτων και
της περιόδου την οποία αφορούν οι πληροφορίες, και να διευκρινίζουν
σαφώς:
α) το σκοπό για τον οποίο καταρτίστηκαν·
β) το γεγονός ότι καταρτίστηκαν μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς,
και
γ) το γεγονός ότι λόγω της φύσης τους, οι χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες pro forma αφορούν μια υποθετική κατάσταση και συνεπώς δεν
αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της
εταιρείας ή τα πραγματικά αποτελέσματά της.

2.

Στην παρουσίαση των πληροφοριών pro forma μπορεί να περιληφθεί ισο
λογισμός και λογαριασμός κερδών και ζημιών, καθώς και συνοδευτικές
επεξηγηματικές σημειώσεις, ανάλογα με τις περιστάσεις.

3.

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma πρέπει κανονικά να παρου
σιάζονται σε στήλες, με την ακόλουθη διάταξη:
α) μη προσαρμοσμένες ιστορικές πληροφορίες·
β) προσαρμογές pro forma,
και
γ) χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma που προκύπτουν από τις
προσαρμογές αυτές στην τελευταία στήλη.
Πρέπει να προσδιορίζονται οι πηγές των χρηματοοικονομικών πληροφοριών
pro forma και, κατά περίπτωση, οι οικονομικές καταστάσεις των αποκτώ
μενων επιχειρήσεων ή οντοτήτων πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερω
τικό δελτίο.

4.

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma πρέπει να καταρτίζονται με
τρόπο συνεπή με τις λογιστικές πολιτικές που εφάρμοσε ο εκδότης στις
τελευταίες ή τις επόμενες οικονομικές καταστάσεις του και να αναφέρουν
ιδίως:
α) τη βάση στην οποία καταρτίστηκαν·
β) την πηγή κάθε πληροφορίας που παρέχεται και κάθε προσαρμογής που
γίνεται.

5.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma δημοσιεύονται μόνο για:
α) την τρέχουσα χρήση·
β) την πλέον πρόσφατη κλεισθείσα χρήση,
ή/και
γ) την πλέον πρόσφατη ενδιάμεση περίοδο για την οποία δημοσιεύθηκαν,
θα δημοσιευθούν ή δημοσιεύονται σχετικές μη προσαρμοσμένες πληρο
φορίες στο ίδιο έγγραφο.

6.

Οι προσαρμογές στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma πρέπει:
α) να παρουσιάζονται με σαφήνεια και να εξηγούνται·
β) να αφορούν άμεσα τη συναλλαγή·
γ) να μπορούν να υποστηριχθούν με πραγματολογικά στοιχεία.
Επιπλέον, εάν αφορούν λογαριασμό κερδών και ζημιών ή κατάσταση ταμει
ακών ροών pro forma, πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των προ
σαρμογών που αναμένεται να έχουν παρατεταμένη επίπτωση στον εκδότη
και εκείνων που δεν αναμένεται να έχουν παρόμοια επίπτωση.

7.

Η έκθεση των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών πρέπει να πιστοποιεί ότι
κατά την κρίση τους:
α) οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma καταρτίστηκαν ορθά στη
βάση που δηλώθηκε·
β) η βάση αυτή είναι συνεπής και τις λογιστικές πολιτικές του εκδότη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για σημείωμα μετοχικών τίτλων
(πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρό
σωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθή
κοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να ανα
φερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το ενημερωτικό δελτίο ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο ενημερωτικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύ
νων για ορισμένα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες
κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις
κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές σε διαπραγμάτευ
ση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς αυτών των
κινητών αξιών.

▼M6
3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης

▼C1
Δήλωση του εκδότη ότι, κατά την άποψή του, το κεφάλαιο κίνησής του
επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του ή, εάν όχι, διευκρίνιση του
τρόπου με τον οποίο προτείνει να εισφέρει το συμπληρωματικό κεφαλαίο
κίνησης που είναι αναγκαίο.
3.2.

Ίδια κεφάλαια και χρέος
Δήλωση για το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων και του χρέους (με διά
κριση των οφειλών σε καλυπτόμενες ή μη από εγγυήσεις και σε καλυ
πτόμενες ή μη από ασφάλειες) σε ημερομηνία που δεν απέχει περισσό
τερο από 90 ημέρες από την ημερομηνία του εγγράφου. Στο χρέος
συνυπολογίζονται επίσης οι έμμεσες και οι ενδεχόμενες οφειλές.

3.3.

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην
έκδοση/προσφορά
Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων,
που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, με προσδιορισμό των
σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

3.4.

Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων
Λόγοι της προσφοράς και, κατά περίπτωση, του εκτιμώμενου καθαρού
ποσού των εσόδων, αναλυτικά ανά κύρια προβλεπόμενη χρήση και κατά
σειρά προτεραιότητας των κυριότερων χρήσεων. Εάν ο εκδότης γνωρίζει
ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επαρκέσουν για τη χρηματοδότηση
όλων των προτεινόμενων χρήσεων, να αναφερθεί το ποσό και οι πηγές
των συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται. Πρέπει να αναφέρε
ται λεπτομερώς η χρήση των εσόδων, ιδίως εάν αυτά χρησιμοποιούνται
για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός της συνήθους δραστη
ριότητας, για τη χρηματοδότηση προαναγγελθεισών αποκτήσεων άλλων
επιχειρήσεων ή για την εξόφληση, μείωση ή εξαγορά χρεών.
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4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ/ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προ
σφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου του
κωδικού ISIN (International Security Identification Number) ή άλλου
τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.

4.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινητές αξίες.

4.3.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες είναι ονομαστικές ή στον κομιστή,
ενσώματες ή άυλες. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα
και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση
των αρχείων.

4.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης.

4.5.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες,
περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, και διαδικασία
για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
— Δικαίωμα μερίσματος:
— σταθερή(-ές) ημερομηνία(-ες) κατά την οποία(.ες) γεννάται το
δικαίωμα,
— χρόνος παραγραφής του δικαιώματος σε μέρισμα και πρόσωπο
που ωφελείται από την παραγραφή,
— περιορισμοί όσον αφορά τα μερίσματα και διαδικασίες για κατό
χους μη κατοίκους,
— ποσό ή τρόπος υπολογισμού του μερίσματος, περιοδικότητα και
σωρευτική ή μη σωρευτική φύση των πληρωμών.
— Δικαιώματα ψήφου.
— Δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή κινητών αξιών της ιδίας κατη
γορίας.
— Δικαίωμα στα κέρδη του εκδότη.
— Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε περίπτωση εκκαθάρισης.
— Ρήτρες εξαγοράς.
— Ρήτρες μετατροπής.

4.6.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και
εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν
ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι κινητές αξίες.

4.7.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των
κινητών αξιών.

4.8.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

4.9.

Να αναφερθεί εάν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και
κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των κινη
τών αξιών.

4.10.

Αναφορά των δημόσιων προσφορών τρίτων για την εξαγορά του μετο
χικού κεφαλαίου του εκδότη κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρή
ση. Πρέπει να αναφέρεται η τιμή και οι όροι ανταλλαγής των προσφο
ρών αυτών, καθώς και η έκβασή τους.

4.11.

Για τη χώρα της καταστατικής έδρας του εκδότη και τη χώρα ή τις χώρες
στις οποίες γίνεται η προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή σε διαπραγμάτευ
ση:
— πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή επί των εισο
δημάτων από τις κινητές αξίες,
— διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της κράτησης
των φόρων στην πηγή.
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5.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.

Όροι, στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και δια
δικασία υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.1. Όροι στους οποίους υπόκειται η προσφορά.
5.1.2. Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς, με διάκριση μεταξύ των τίτλων
που προσφέρονται για πώληση και εκείνων που προσφέρονται για
εγγραφή· εάν το ποσό της προσφοράς δεν έχει καθοριστεί, να αναφερθεί
ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοίνωσης στο κοινό του οριστικού ποσού
της προσφοράς.
5.1.3. Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των δυνατών μεταβολών της,
κατά την οποία η προσφορά θα είναι ανοικτή και περιγραφή της διαδι
κασίας υποβολής αίτησης εγγραφής.
5.1.4. Να διευκρινιστεί εάν και σε ποιες περιστάσεις είναι δυνατή η ανάκληση
ή η αναστολή της προσφοράς και εάν η ανάκληση είναι δυνατή μετά την
έναρξη της διαπραγμάτευσης.
5.1.5. Περιγραφή της δυνατότητας περιορισμού της εγγραφής και του τρόπου
επιστροφής τυχόν υπερβάλλοντος ποσού που έχει καταβληθεί από τους
εγγραφέντες.
5.1.6. Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό της αίτησης εγγραφής
(είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο ποσό).
5.1.7. Να διευκρινιστεί η περίοδος εντός της οποίας μπορεί να αποσυρθεί η
αίτηση εγγραφής, εφόσον επιτρέπεται στους επενδυτές να αποσύρουν την
αίτησή τους.
5.1.8. Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης των κινητών αξιών.
5.1.9. Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των
αποτελεσμάτων της προσφοράς.
5.1.10. Να διευκρινιστεί η διαδικασία άσκησης τυχόν δικαιώματος προτίμησης,
εάν τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαπραγματεύσιμα και ο τρόπος αντι
μετώπισης των δικαιωμάτων που δεν ασκούνται.
5.2.

Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

5.2.1. Κατηγορίες δυνητικών επενδυτών στους οποίες προσφέρονται οι κινητές
αξίες. Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές δύο ή περισσο
τέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της προοριζόταν ή προορίζεται για
ορισμένες από αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα αυτό.
5.2.2. Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, να διευκρινιστεί εάν μεγάλοι
μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών του οργά
νων του προτίθενται να εγγράψουν την προσφορά, ή εάν οποιοδήποτε
πρόσωπο προτίθεται να εγγράψει περισσότερο από το 5 % της προσφο
ράς.
5.2.3. Γνωστοποιήσεις πριν την κατανομή:
α) Διαίρεση της προσφοράς σε τμήματα που προορίζονται για τους
θεσμικούς επενδυτές, για τους μικροεπενδυτές και για τους εργαζο
μένους του εκδότη, και κάθε άλλο τμήμα της.
β) Όροι άσκησης του δικαιώματος ανάκτησης (claw back), ανώτατη
δυνατή ανάκτηση και ελάχιστο ποσοστό ανάκτησης για επιμέρους
τμήματα της προσφοράς.
γ) Μέθοδος ή μέθοδοι κατανομής που εφαρμόζονται στα τμήματα που
προορίζονται για τους μικροεπενδυτές και για τους εργαζομένους
του εκδότη σε περίπτωση υπερκάλυψης της εγγραφής αυτών των
τμημάτων.
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δ) Περιγραφή κάθε προκαθορισμένης προτιμησιακής μεταχείρισης
συγκεκριμένων ομάδων επενδυτών ή κατηγοριών προσώπων που
συνδέονται με τον εκδότη (περιλαμβανομένων των προγραμμάτων
που αφορούν φίλους ή μέλη της οικογενείας), ποσοστό της προσφο
ράς που προορίζεται για αυτή την προτιμησιακή μεταχείριση και
κριτήρια ένταξης στις σχετικές ομάδες ή κατηγορίες.
ε)

Να διευκρινιστεί εάν στην κατανομή η αντιμετώπιση των εγγραφών
ή των αιτήσεων εγγραφής μπορεί να εξαρτάται από την επιχείρηση
μέσω της οποίας γίνονται οι εγγραφές ή υποβάλλονται οι αιτήσεις
εγγραφής.

στ) Να διευκρινιστεί εάν στο τμήμα που προορίζεται για μικροεπενδυτές
προβλέπεται ελάχιστο ποσό-στόχος ανά εγγραφόμενο.
ζ)

Όροι κλεισίματος της προσφοράς και ημερομηνία του νωρίτερου
δυνατού κλεισίματος της προσφοράς.

η) Να διευκρινιστεί εάν επιτρέπονται ή όχι πολλαπλές εγγραφές και,
εάν δεν επιτρέπονται, πώς θα γίνει η επεξεργασία ενδεχόμενων πολ
λαπλών εγγραφών.
5.2.4. Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού που τους ανα
λογεί στην κατανομή και διευκρίνιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να
αρχίσει πριν από τη γνωστοποίηση αυτή.
5.2.5. Κατανομή πρόσθετων κινητών αξιών στους εγγραφέντες (οver-allotment)
και δικαίωμα κάλυψής της από τους αναδόχους (green shoe):
α) Ύπαρξη και έκταση τυχόν διευκόλυνσης κατανομής πρόσθετων κινη
τών αξιών στους εγγραφέντες ή/και διευκόλυνσης κάλυψής της από
τους αναδόχους.
β) Ενδεχόμενη περίοδος χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης κατανομής
πρόσθετων κινητών αξιών και της διευκόλυνσης κάλυψής της.
γ) Ενδεχόμενοι όροι χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης κατανομής πρό
σθετων κινητών αξιών και της διευκόλυνσης κάλυψής της.
5.3.

Καθορισμός της τιμής

5.3.1. Τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι κινητές αξίες. Εάν η τιμή δεν είναι
γνωστή ή εάν δεν υπάρχει καθιερωμένη ή/και ρευστή αγορά για τις
κινητές αξίες, να αναφερθεί η μέθοδος προσδιορισμού της τιμής προ
σφοράς και να περιληφθεί δήλωση που να αναφέρει το πρόσωπο που
όρισε τα κριτήρια καθορισμού της τιμής ή είναι τυπικά υπεύθυνο για τον
καθορισμό της τιμής. Να αναφερθεί το ποσό τυχόν εξόδων και φόρων
που βαρύνουν ειδικά τον εγγραφόμενο ή τον αγοραστή.
5.3.2. Διαδικασία γνωστοποίησης της τιμής της προσφοράς.
5.3.3. Εάν οι κάτοχοι μετοχικών τίτλων του εκδότη έχουν δικαίωμα προτίμησης
στην εγγραφή και το δικαίωμα αυτό περιορίζεται ή καταργείται, να διευ
κρινιστεί η βάση υπολογισμού της τιμής της έκδοσης εάν η πληρωμή
των κινητών αξιών της γίνεται τοις μετρητοίς, καθώς και οι λόγοι και οι
δικαιούχοι αυτού του περιορισμού ή αυτής της απόσυρσης.
5.3.4. Εάν υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει σημαντική διαφορά μεταξύ της τιμής
της δημόσιας προσφοράς και του κόστους σε μετρητά που βαρύνει πραγ
ματικά μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή
διευθυντικά στελέχη, ή συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, για κινητές
αξίες τις οποίες απέκτησαν με συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά
το τελευταίο έτος, ή τις οποίες έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν, να
περιληφθεί μια σύγκριση μεταξύ της συνεισφοράς του κοινού στην προ
τεινόμενη δημόσια προσφορά και της πραγματικής εισφοράς διαθεσίμων
εκ μέρους των προσώπων αυτών.
5.4.

Τοποθέτηση και αναδοχή

5.4.1. Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονιστών του συνόλου
της έκδοσης και των μεμονωμένων τμημάτων της και, εφόσον είναι
γνωστό στον εκδότη, των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή
της στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.
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5.4.2. Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις
πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.
5.4.3. Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να αναλά
βουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων που
έχουν συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη
δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Αναφορά
των σημαντικών στοιχείων των συμφωνιών, περιλαμβανομένων των
ποσοστώσεων. Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης, διευ
κρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος. Αναφορά του συνολικού ποσού
της προμήθειας αναδοχής και της προμήθειας τοποθέτησης.
5.4.4. Χρόνος κατά τον οποίο επιτεύχθηκε ή θα επιτευχθεί η συμφωνία ανα
δοχής.
6.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

6.1.

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα αποτε
λέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, ενόψει της
διανομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγορές με
διευκρίνιση των αγορών αυτών. Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται
χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση θα
εγκριθεί οπωσδήποτε. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες
στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές σε διαπραγ
μάτευση.

6.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες, εξ
όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της ιδίας
κατηγορίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν δεκτές σε δια
πραγμάτευση.

6.3.

Εάν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία των κινητών
αξιών για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, εγγρά
φονται ή διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση κινητές αξίες της ιδίας
κατηγορίας ή εάν κινητές αξίες άλλων κατηγοριών δημιουργούνται για
δημόσια ή ιδιωτική τοποθέτηση, να διευκρινιστεί η φύση αυτών των
πράξεων καθώς και ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των σχετικών
κινητών αξιών.

6.4.

Λεπτομερής περιγραφή των οντοτήτων που έχουν αναλάβει ανέκκλητη
δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενής αγο
ρές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και πώλη
σης, και περιγραφή των όρων της δέσμευσής τους.

6.5.

Σταθεροποίηση: εάν ένας εκδότης ή ένας μέτοχος που επιθυμεί να πωλή
σει έχει παράσχει δικαίωμα αγοράς πρόσθετων κινητών αξιών σε περί
πτωση υπερκάλυψης της προσφοράς (οver-allotment option), ή εάν με
άλλο τρόπο προτείνεται η διενέργεια πράξεων σταθεροποίησης της τιμής
σε σχέση με μια προσφορά:

6.5.1. Να διευκρινιστεί ότι οι πράξεις σταθεροποίησης μπορεί να μην διενερ
γηθούν, ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα διενεργηθούν πραγματικά και
ότι μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή.
6.5.2. Να διευκρινιστεί η αρχή και το τέλος της περιόδου εντός της οποίας
μπορούν να διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης.
6.5.3. Να διευκρινιστεί η ταυτότητα του υπευθύνου για τη σταθεροποίηση σε
κάθε ενδιαφερόμενη χώρα, εκτός εάν δεν είναι γνωστή κατά το χρόνο
της δημοσίευσης.
6.5.4. Να διευκρινιστεί ότι οι πράξεις σταθεροποίησης μπορούν να έχουν ως
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση στην αγορά τιμής υψηλότερης από εκείνη
που θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά.
7.

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

7.1.

Όνομα και επαγγελματική διεύθυνση του προσώπου ή της οντότητας που
προσφέρει να πωλήσει τις κινητές αξίες, με διευκρίνιση της φύσης κάθε
καθήκοντος ή άλλης σημαντικής σχέσης που είχαν τα τελευταία τρία
χρόνια τα πρόσωπα που πωλούν τις κινητές αξίες με τον εκδότη ή με
έναν οποιοδήποτε από τους προκατόχους του ή με συνδεδεμένα με αυτόν
πρόσωπα.
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7.2.

Αριθμός και κατηγορία των κινητών αξιών που προσφέρονται από καθέ
ναν από τους κατόχους που πωλούν τις κινητές αξίες.

7.3.

Συμφωνίες υποχρεωτικής διακράτησης:
ενδιαφερόμενα μέρη·
περιεχόμενο των συμφωνιών και εξαιρέσεις·
περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης.

8.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8.1.

Συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης/προσφοράς. και εκτίμηση των
συνολικών δαπανών της.

9.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (DILUTION)

9.1.

Ποσό και ποσοστό της άμεσης μεταβολής της διασποράς που προκύπτει
από την προσφορά.

9.2.

Εάν η προσφορά εγγραφής γίνεται σε υφιστάμενους μετόχους, να ανα
φερθεί το ποσό και το ποσοστό της άμεσης μεταβολής της μετοχικής
συμμετοχής τους εάν οι μέτοχοι αυτοί δεν εγγράψουν τη νέα προσφορά.

10.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι που συνδέο
νται με την έκδοση, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργη
σαν οι σύμβουλοι αυτοί.

10.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημεί
ωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές
και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση αυτή ή, με
έγκριση της αρμόδιας αρχής, περίληψή της.

10.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώ
που που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδό
τη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευ
κρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή
και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του
προσώπου που ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημει
ώματος κινητής αξίας.

10.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων
γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληρο
φορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανα
κριβείς ή παραπλανητικές. Να προσδιοριστεί επίσης η (οι) πηγή(-ές) των
πληροφοριών αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο
αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και για παράγωγα μέσα (πρότυπο
ενημερωτικό δελτίο)
(Χρεωστικοί τίτλοι και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας μικρότερης των
►M5 100 000 ◄ EUR έκαστος)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρό
σωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθή
κοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να ανα
φερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύ
νων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι, εξ
όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την
περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργά
νωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή
δεν ορίστηκαν εκ νέου για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές λεπτομέρειες γνωστοποι
ούνται, εφόσον είναι σημαντικές.

3.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη,
οι οποίες παρουσιάζονται για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν
αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη
ενδιάμεση περίοδο, στο ίδιο νόμισμα με εκείνο των χρηματοοικονομικών
πληροφοριών.
Οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβά
νουν τις βασικές πληροφορίες που συνοψίζουν τη χρηματοοικονομική
κατάσταση του εκδότη.

3.2.

Εάν παρέχονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για ενδιά
μεσες περιόδους, πρέπει επίσης να παρατεθούν συγκριτικά στοιχεία που
αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή
ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται
η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

4.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες
κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν την
ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των
επενδυτών για τους εκδοθέντες τίτλους.

5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

5.1.

Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη:

5.1.1. Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·
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5.1.2. τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα.
5.1.3. ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη, εκτός
εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη.
5.1.4. έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο
εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και ο
αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου
άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον
της καταστατικής του έδρας).
5.1.5. κάθε πρόσφατο γεγονός που αφορά ειδικά τον εκδότη και το οποίο έχει
ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς του.
5.2.

Επενδύσεις

5.2.1. Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από
την ημερομηνία των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων.
5.2.2. Πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματο
ποιήσει στο μέλλον ο εκδότης και για τις οποίες τα διοικητικά του
όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.
5.2.3. Πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των κεφα
λαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες
αναφέρονται στο σημείο 5.2.2.
6.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.1.

Κυριότερες δραστηριότητες:

6.1.1. Περιγράφονται οι κυριότερες δραστηριότητες του εκδότη, αναφέροντας
τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρε
σιών που παρασχέθηκαν· και
6.1.2. αναφορά κάθε σημαντικού νέου προϊόντος ή/και δραστηριότητας.
6.2.

Κυριότερες αγορές
Περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο
εκδότης.

6.3.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη σχετικά
με την ανταγωνιστική του θέση.

7.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

7.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο
όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

7.2.

Εάν ο εκδότης εξαρτάται από άλλες οντότητες του ομίλου, το στοιχείο
αυτό πρέπει να αναφερθεί με σαφή τρόπο και παράλληλα να διευκρινι
σθεί αυτή η εξάρτηση.

8.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

8.1.

Ο εκδότης δηλώνει ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέ
ασε τις προοπτικές του εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων
δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του.
Εάν ο εκδότης αδυνατεί να κάνει τέτοια δήλωση, γνωστοποιούνται οι
λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής αρνητικής μεταβολής.

8.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή
γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά
τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

9.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση
κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που
αναφέρονται στα σημεία 9.1 και 9.2:
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9.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις
οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.
Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγοντες
τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών
οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες που
κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των οργάνων
αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα κατανοητές
από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς και να μην
παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις οποίες βασί
ζεται η πρόβλεψη.

▼M6
9.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να
ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγ
κτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε
ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποι
ήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασικές
λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικο
νομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά στοι
χεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται
να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστά
σεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγηματικές πλη
ροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών
αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο
περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πλη
ροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το ενη
μερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφό
ρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά στοι
χεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.

▼C1
9.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών στηρίζεται σε βάση συγκρίσιμη
με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

10.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

10.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απασχο
λούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων τους
που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι σημα
ντικές για τον εκδότη:
α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·
β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές εται
ρείας.

10.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών οργάνων
Να περιγραφούν με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων
μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι της εκδότριας οντότητας οποι
οδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 10.1 και των ιδιωτικών
συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού. Σε περί
πτωση απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, προσαρτάται σχετική
δήλωση.

11.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11.1.

Λεπτομέρειες για την ελεγκτική επιτροπή που λειτουργεί στον εκδότη· οι
πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα ονόματα των
μελών της εν λόγω επιτροπής και περιληπτικό σημείωμα της εντολής
δυνάμει της οποίας αυτή λειτουργεί.
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11.2.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συμμορφούται ή όχι με το καθεστώς ή τα
καθεστώτα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει(-ουν) στην χώρα κατα
γωγής του. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφούται με το καθεστώς αυτό, η
αναφορά αυτή συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο να
εξηγούνται οι λόγοι αυτής τη μη συμμόρφωσης.

12.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

12.1.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα
ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες,
και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς και τα μέτρα που
λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται με
τρόπο καταχρηστικό.

12.2.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρ
μογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλα
γές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

13.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ,
ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕ
ΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

13.1.

Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για
τις δύο τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης δεν έχει
συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων
του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2 Εάν ο εκδότης έχει
αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη
διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες
καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά
τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του,
οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματοοικονομικές αυτές πλη
ροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα
εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για
κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονο
μικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογι
στικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά.
Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με
τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζονται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων
οικονομικών καταστάσεων.

Οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο
τελευταίες χρήσεις καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμ
βατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της
λογιστικής νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών
αρχών που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομικής
δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες ιστορι
κές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή καταρτίζο
νται σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα
πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρό
τυπα κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για
εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες
καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετη
θεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που
είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Αυτές οι ιστορικές χρηματοοικο
νομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες.
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Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν
σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ισολογισμό
β) κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
γ) κατάσταση ταμειακών ροών
δ) λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι
ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται
εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές
παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με τα
ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρότυπο.
13.2.

Οικονομικές καταστάσεις
Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις ταυ
τόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερωτικό
δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές του
καταστάσεις.

13.3.

Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

13.3.1. Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση ελέγ
χου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η εν λόγω
έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή η άρνηση
ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατίθενται στην
πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση.
13.3.2. Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.
13.3.3. Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές κατα
στάσεις, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και διευκρινίζεται ότι
πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.
13.4.

Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

13.4.1. Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πλη
ροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των 18 μηνών που προηγού
νται της ημερομηνίας του εγγράφου αναφοράς.
13.5.

Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

13.5.1. Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικο
νομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων
οικονομικών καταστάσεών του, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλη
φθούν στο έγγραφο αναφοράς. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες
χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποτελέσει το αντικείμενο ελέγ
χου ή περιορισμένου ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση πρέπει επίσης να
περιληφθεί. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί ή δεν
έχουν υποβληθεί σε περιορισμένο έλεγχο, το γεγονός αυτό πρέπει να
αναφερθεί.
13.5.2. Εάν το έγγραφο αναφοράς έχει συνταχθεί περισσότερο από εννέα μήνες
μετά τη λήξη της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, τότε το έγγραφο αυτό
πρέπει να περιλάβει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που
καλύπτουν τουλάχιστον τους έξι πρώτους μήνες της νέας χρήσης. Εάν
οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ανέλεγκτες, το
γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.
Οι εν λόγω ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που αντιστοι
χούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο
των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η
απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.
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13.6.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον
δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέ
χεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του) η
οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και
του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται
σχετική αρνητική δήλωση.

13.7.

Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του εκδότη
Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή εμπο
ρική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευταίας
χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστά
σεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν έχουν σημει
ωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλωση.

14.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

14.1.

Μετοχικό κεφάλαιο

14.1.1. Το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, ο αριθμός και οι κατηγορίες
μετοχών από τις οποίες απαρτίζεται και τα κύρια χαρακτηριστικά τους·
αναφέρεται το μέρος του εγγεγραμμένου κεφαλαίου που απομένει προς
καταβολή, με μνεία του αριθμού ή της συνολικής ονομαστικής αξίας
καθώς και του είδους των μετοχών που δεν έχουν ακόμη πλήρως κατα
βληθεί, κατανεμημένων, ενδεχομένως, ανάλογα με το μέτρο στο οποίο
έχουν καταβληθεί.

14.2.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό.

14.2.1. Αναφέρεται το μητρώο και ο αριθμός μητρώου, ενδεχομένως, και περι
γράφεται ο εταιρικός σκοπός του εκδότη, με μνεία του σημείου της
ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού του στο οποίο παρουσιάζεται
αυτός ο εταιρικός σκοπός.

15.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συνοπτική περιγραφή κάθε σημαντικής σύμβασης που δεν εμπίπτει σε
εκείνες που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
εκδότη, και η οποία μπορεί να δημιουργήσει για οποιοδήποτε μέλος του
ομίλου δικαίωμα ή υποχρέωση που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα
του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των κατόχων των
εκδοθέντων τίτλων.

16.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙ
ΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

16.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδό
τη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρι
νίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή
και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του
προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του
εγγράφου αναφοράς.

16.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο
εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφο
ρίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν
παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανα
κριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης οφείλει να προσδιορίσει
την (τις) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.
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17.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημε
ρωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των
εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:
α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·
β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρημα
τοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρογνωμό
νων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των
οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο ενη
μερωτικό δελτίο·
γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην
περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων
που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετάσει,
σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Ελάχιστες υποχρεώσεις γνωστοποίησης για σημείωμα χρεωστικών τίτλων
(πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
(χρεωστικοί τίτλοι ονομαστικής αξίας μικρότερης των ►M5 100 000 ◄
EUR έκαστος)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρό
σωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθή
κοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να ανα
φερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το ενημερωτικό δελτίο ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο ενημερωτικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύ
νων για ορισμένα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις
κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές σε διαπραγμάτευ
ση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς αυτών των
κινητών αξιών.

3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην
έκδοση/προσφορά

▼M6
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Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμε
νων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, με προσδιορι
σμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.
3.2.

Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων
Λόγοι της προσφοράς, εάν αυτοί δεν είναι η πραγματοποίηση κέρδους ή
η αντιστάθμιση ορισμένων κινδύνων. Κατά περίπτωση, γνωστοποίηση
των εκτιμώμενων συνολικών εξόδων της έκδοσης/προσφοράς και του
εκτιμώμενου καθαρού ποσού των εσόδων. Αυτά τα έξοδα και έσοδα
αναλύονται ανά κύρια προβλεπόμενη χρήση και κατά σειρά προτεραι
ότητας των κυριότερων χρήσεων. Εάν ο εκδότης γνωρίζει ότι τα αναμε
νόμενα έσοδα δεν θα επαρκέσουν για τη χρηματοδότηση όλων των
προτεινόμενων χρήσεων, να αναφερθεί το ποσό και οι πηγές των
συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται.

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ/ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προ
σφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου του
κωδικού ISIN ((International Security Identification Number) ή άλλου
τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.

4.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινητές αξίες.

4.3.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες είναι ονομαστικές ή στον κομιστή,
ενσώματες ή άυλες. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα
και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση
των αρχείων.
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4.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης.

4.5.

Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών αξιών που προσφέ
ρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή
τυχόν ρητρών που έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή ή
να την εξαρτήσουν από τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις του εκδό
τη.

4.6.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στις κινητές
αξίες, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, και δια
δικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

4.7.

Ονομαστικό επιτόκιο και διατάξεις σχετικά με την πληρωμή των τόκων:

▼M5
— η ημερομηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι και η
ημερομηνία πληρωμής των τόκων,
— η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων ως προς τους τόκους και το
κεφάλαιο.
Εάν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, δήλωση που αναφέρει το είδος του
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, και την περιγραφή του υποκείμε
νου περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζεται και της μεθόδου που
χρησιμοποιείται για τη συσχέτισή του υποκειμένου περιουσιακού στοι
χείου και του επιτοκίου και αναφορά στην πηγή από την οποία μπορούν
να ληφθούν πληροφορίες για τις παρελθούσες και μελλοντικές επιδόσεις
του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και για τη μεταβλητότητά του.
— Περιγραφή κάθε διαταραχής της αγοράς ή του διακανονισμού που
μπορεί να επηρεάσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο,
— κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζονται σε περίπτωση γεγονότος
που επηρεάζει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο,
— ονομασία του φορέα υπολογισμού.
Εάν η πληρωμή των τόκων που παράγει η κινητή αξία συνδέεται με
παράγωγο(-α) μέσο(-α), να δοθούν σαφείς και πλήρεις εξηγήσεις που να
επιτρέπουν στους επενδυτές να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η
αξία της επένδυσής τους επηρεάζεται από την αξία του ή των υποκεί
μενων μέσων, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες οι κίνδυνοι είναι περισ
σότερο εμφανείς.

▼C1
4.8.

Ημερομηνία λήξης και τρόπος απόσβεσης του δανείου, περιλαμβανομέ
νων των διαδικασιών εξόφλησης. Εάν προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης
αποπληρωμής με πρωτοβουλία του εκδότη ή του κατόχου, να αναφερ
θούν οι σχετικοί όροι.

4.9.

Απόδοση. Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού της απόδο
σης.

4.10.

Να διευκρινιστούν οι τρόποι εκπροσώπησης των κατόχων χρεωστικών
τίτλων, και ιδίως η επωνυμία του οργανισμού που εκπροσωπεί τους
επενδυτές και οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εκπροσώπηση αυτή.
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση
στις συμβάσεις που διέπουν αυτές τις μορφές εκπροσώπησης.

4.11.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και
εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν
ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι κινητές αξίες.

4.12.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των
κινητών αξιών.

4.13.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

4.14.

Για τη χώρα της καταστατικής έδρας του εκδότη και τη χώρα ή τις
χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή σε δια
πραγμάτευση:
— πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή επί των εισο
δημάτων από τις κινητές αξίες·
— διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της κράτησης
των φόρων στην πηγή.
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5.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.

Όροι, στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και δια
δικασία υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.1.

Όροι στους οποίους υπόκειται η προσφορά.

5.1.2.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς· εάν το ποσό της προσφοράς δεν
έχει καθοριστεί, να αναφερθεί ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοίνωσης
στο κοινό του οριστικού ποσού της προσφοράς.

5.1.3.

Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των δυνατών μεταβολών της,
κατά την οποία η προσφορά θα είναι ανοικτή και περιγραφή της διαδι
κασίας υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.4.

Περιγραφή της δυνατότητας περιορισμού της εγγραφής και του τρόπου
επιστροφής τυχόν υπερβάλλοντος ποσού που έχει καταβληθεί από τους
εγγραφέντες.

5.1.5.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό της αίτησης εγγρα
φής (είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο ποσό).

5.1.6.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης των κινητών αξιών.

5.1.7.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας δημοσιοποίησης
των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

5.1.8.

Να διευκρινιστεί η διαδικασία άσκησης τυχόν δικαιώματος προτίμησης,
εάν τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαπραγματεύσιμα και ο τρόπος αντι
μετώπισης των δικαιωμάτων που δεν ασκούνται.

5.2.

Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

5.2.1.

Κατηγορίες δυνητικών επενδυτών στους οποίες προσφέρονται οι κινητές
αξίες. Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές δύο ή περισσο
τέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της προοριζόταν ή προορίζεται για
ορισμένες από αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα αυτό.

5.2.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού που τους ανα
λογεί στην κατανομή και διευκρίνιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να
αρχίσει πριν από τη γνωστοποίηση αυτή.

5.3.

Καθορισμός της τιμής

5.3.1.

Να αναφερθεί η αναμενόμενη τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι κινη
τές αξίες ή η μέθοδος προσδιορισμού της τιμής αυτής και η διαδικασία
γνωστοποίησής της. Να αναφερθεί το ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που
βαρύνουν ειδικά τους εγγραφόμενους ή τους αγοραστές.

5.4.

Τοποθέτηση και αναδοχή

5.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονιστών της παγκό
σμιας έκδοσης και των μεμονωμένων τμημάτων της και, εφόσον είναι
γνωστό στον εκδότη, των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή της
στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.

5.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις
πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

5.4.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να αναλά
βουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων που
έχουν συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη
δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Αναφορά
των σημαντικών στοιχείων των συμφωνιών, περιλαμβανομένων των
ποσοστώσεων. Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης, διευ
κρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος. Αναφορά του συνολικού ποσού
της προμήθειας αναδοχής και της προμήθειας τοποθέτησης.

5.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο συνάφθηκε ή θα συναφθεί η συμφωνία αναδο
χής.
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6.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

6.1.

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα απο
τελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, ενόψει της
διανομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγορές με
διευκρίνιση των αγορών αυτών. Αυτή η διευκρίνιση γίνεται χωρίς να
δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση θα εγκριθεί
οπωσδήποτε. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες στις
οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές σε διαπραγμάτευ
ση.

6.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες, εξ
όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της ιδίας
κατηγορίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν δεκτές σε
διαπραγμάτευση.

6.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν αναλάβει ανέκκλητη
δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενής αγο
ρές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και πώλη
σης, και περιγραφή των όρων της δέσμευσής τους.

7.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι που συνδέο
νται με την έκδοση, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργη
σαν οι σύμβουλοι αυτοί.

7.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημεί
ωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές
και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση αυτή ή, με
έγκριση της αρμόδιας αρχής, περίληψή της.

7.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώ
που που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδό
τη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευ
κρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή
και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του
προσώπου που ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημει
ώματος κινητής αξίας.

7.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων
γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληρο
φορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανα
κριβείς ή παραπλανητικές. Να προσδιοριστεί επίσης η (οι) πηγή(ές) των
πληροφοριών αυτών.

7.5.

Να αναφερθούν οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας που απονεμήθηκαν
στον εκδότη ή στους χρεωστικούς τίτλους του μετά από αίτημα του
εκδότη ή με τη συνεργασία του κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης.
Εάν οι βαθμοί αυτοί έχουν ήδη δημοσιευθεί από τον οργανισμό αξιολό
γησης πιστοληπτικής ικανότητας, να εξηγηθεί εν συντομία η σημασία
τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για τις εγγυήσεις
(σύνολο πρόσθετων πληροφοριών)
1.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Περιγραφή των διακανονισμών οι οποίοι αποσκοπούν να εξασφαλίσουν την
πλήρη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την έκδοση,
είτε αυτοί έχουν μορφή εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών, συμφωνιών
«keep well», ασφαλιστήριων συμβολαίων με τιτλοποίηση απαιτήσεων ή
άλλων ισοδύναμων δεσμεύσεων (εφεξής «εγγυήσεις», των οποίων ο πάρο
χος ονομάζεται εφεξής για λόγους ευκολίας «ο εγγυητής»).
Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα της ανωτέρω απαίτησης, οι εν
λόγω διακανονισμοί περιλαμβάνουν κάθε δέσμευση που εξασφαλίζει την
τήρηση από τον οφειλέτη της υποχρέωσής του να εξοφλήσει ένα χρεωστικό
τίτλο ή/και να πληρώσει έναν τόκο. Η περιγραφή πρέπει να διευκρινίζει τον
τρόπο με τον οποίο οι διακανονισμοί αυτοί εξασφαλίζουν την πραγματική
εξόφληση των εγγυημένων πληρωμών.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Λεπτομερείς διευκρινίσεις για τους όρους και το αντικείμενο της εγγύησης.
Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα της ανωτέρω απαίτησης, οι
διευκρινίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους εφαρμογής της εγγύησης
στις περιπτώσεις υπερημερίας που προβλέπει η σύμβαση εμπράγματης
ασφάλειας και οι σχετικοί όροι του ασφαλιστήριου συμβολαίου με τιτλοποί
ηση απαιτήσεων ή της συμφωνίας keep well μεταξύ του εκδότη και του
εγγυητή. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί επίσης εάν ο εγγυητής έχει το
δικαίωμα να αρνηθεί κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων του κατόχου
κινητών αξιών, το οποίο προβλέπεται συχνά στα ασφαλιστήρια συμβόλαια
με τιτλοποίηση απαιτήσεων.

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕ
ΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΗ
Ο εγγυητής πρέπει να γνωστοποιεί για τον εαυτό του τις ίδιες πληροφορίες
που θα όφειλε να γνωστοποιήσει εάν ήταν ο εκδότης της κινητής αξίας που
αποτελεί αντικείμενο της εγγύησης.

4.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΙΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση
στις σημαντικές συμβάσεις και τα άλλα έγγραφα που αφορούν την εγγύηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο
αναφοράς για τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία (πρότυπο
ενημερωτικού δελτίου)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά
πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστι
κών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα
καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να
αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλα
βαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέ
χονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την
περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργά
νωση).

3.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται ειδικά με
τον εκδότη και τον τομέα δραστηριότητάς του.

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

4.1.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συστάθηκε ως οντότητα ή όχημα ειδικού
σκοπού για την έκδοση τίτλων εγγυημένων με περιουσιακά στοιχεία
(asset backed securities).

4.2.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη.

4.3.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα.

4.4.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη,
εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη.

4.5.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο
εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και
ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου
άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον
της καταστατικής του έδρας).

4.6.

Αναφορά του ύψους του εγκεκριμένου και εγγεγραμμένου κεφαλαίου
του εκδότη καθώς και του ποσού οποιουδήποτε κεφαλαίου του οποίου
η έκδοση έχει αποφασισθεί· αριθμός και κατηγορίες τίτλων από τους
οποίους αυτό απαρτίζεται.

5.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑΣ

5.1.

Περιγράφονται εν συντομία οι κυριότερες δραστηριότητες του εκδότη.
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5.2.

Παρέχεται συνολική εικόνα των μερών του προγράμματος τιτλοποί
ησης, παραθέτοντας στοιχεία για τους υφιστάμενους δεσμούς άμε
σης(ου) ή έμμεσης(ου) ιδιοκτησίας ή ελέγχου μεταξύ αυτών των
μερών.

6.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

6.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απα
σχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων
τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι
σημαντικές για τον εκδότη:
α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·
β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας.

7.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

7.1.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς
και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος
δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

8.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ,
ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

8.1.

Εάν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ο εκδότης δεν έχει
αρχίσει δραστηριότητες και δεν έχει καταρτίσει οικονομικές καταστά
σεις κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, αναφέρει το γεγο
νός αυτό στο έγγραφο αναφοράς.

8.2.

Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Εάν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ο εκδότης έχει
αρχίσει δραστηριότητες και έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις,
το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικο
νομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες,
εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει διετία από την έναρξη άσκη
σης των δραστηριοτήτων του), και την έκθεση ελέγχου για κάθε χρή
ση. ►M2 Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για
τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για
την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι
ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή
τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης
ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄
Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν
εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους
μέλους, εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από
τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται
με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι
ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζο
νται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων.
Οι πλέον πρόσφατες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμβατή με εκείνη
που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της λογιστικής
νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών αρχών που
εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
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Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομι
κής δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες
ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή πρέ
πει να έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα
με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κράτους μέλους για κοινοτικούς εκδό
τες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πλη
ροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που
έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρό
τυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Αυτές οι
ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμένες.
Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν
σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ισολογισμό·
β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
και
γ) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις
Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι
ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζε
ται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες
αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με
τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρό
τυπο.
8.2.α.

Η παράγραφος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκδόσεις εξα
σφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία τίτλων ονομαστικής αξίας ανά
μονάδα τουλάχιστον ►M5 100 000 ◄ EUR.
Εάν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ο εκδότης έχει
αρχίσει δραστηριότητες και έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις,
το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικο
νομικές πληροφορίες για τις δύο τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες,
εφόσον ο εκδότης δεν έχει συμπληρώσει διετία από την έναρξη άσκη
σης των δραστηριοτήτων του), και την έκθεση ελέγχου για κάθε χρή
ση. ►M2 Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για
τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για
την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι
ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή
τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης
ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄
Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν
εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους
μέλους, εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από
τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται
με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι
ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Διαφορετικά, το έγγραφο αναφοράς
πρέπει να περιλάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) ευδιάκριτη δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν καταρτίσθηκαν με
βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 και ότι ενδέχεται να υπήρχαν σημαντικές διαφορές
στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες εάν ο εν λόγω κανονισμός
είχε εφαρμοσθεί στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες·
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β) αμέσως μετά τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, περι
γραφή των διαφορών μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων
που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών
που χρησιμοποίησε ο εκδότης για την κατάρτιση των ετήσιων οικο
νομικών του καταστάσεων.
Οι πλέον πρόσφατες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για
τις δύο τελευταίες χρήσεις πρέπει να καταρτιστούν και να παρουσια
στούν υπό μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί στις επόμενες
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη όσον αφορά τη λογιστική
νομοθεσία, τα λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές αρχές που εφαρ
μόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν
σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ισολογισμό·
β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·
γ) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι
ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζε
ται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες
αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με
τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρό
τυπο. Διαφορετικά, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιλάβει τις ακό
λουθες πληροφορίες:
α) ευδιάκριτη αναφορά των ελεγκτικών προτύπων που χρησιμοποι
ήθηκαν·
β) εξήγηση για οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από τα διεθνή ελεγ
κτικά πρότυπα.
8.3.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον
δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέ
χεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του)
η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και
του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται
σχετική αρνητική δήλωση.

8.4.

Σημαντική αρνητική μεταβολή στην χρηματοοικονομική κατάσταση του
εκδότη
Όταν ο εκδότης έχει καταρτίσει τις οικονομικές του καταστάσεις,
δηλώνει στο έγγραφο αναφοράς ότι καμία σημαντική αρνητική μετα
βολή δεν έχει επέλθει στην χρηματοοικονομική του κατάσταση ή στις
προοπτικές του από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων
ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
εκδότης οφείλει να δηλώσει την μεταβολή αυτή στο έγγραφο αναφο
ράς.

9.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙ
ΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

9.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον
εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του
τμήματος του εγγράφου αναφοράς.
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9.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο
εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληρο
φορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν
παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες
ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης οφείλει να προσ
διορίσει την (τις) πηγή(ές) των πληροφοριών αυτών.

10.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

10.1.

Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημε
ρωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των
εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:
α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·
β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρο
γνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος
των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής
στο ενημερωτικό δελτίο·
γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην
περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων
που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετά
σει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για το σύνολο πρόσθετων πληροφο
ριών που αφορούν τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία (asset
backed securities)
1.

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

1.1.

Ελάχιστη ονομαστική αξία της έκδοσης.

1.2.

Εάν γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με μια επιχείρηση/υπόχρεο
που δεν συμμετέχει στην έκδοση, να πιστοποιηθεί ότι οι πληροφορίες
που αφορούν την επιχείρηση/τον υπόχρεο αναπαράγουν πιστά πληρο
φορίες που έχει δημοσιεύσει η επιχείρηση/ο υπόχρεος. Να διευκρινι
στεί ότι εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης και μπορεί να βεβαιώσει από τις
πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει η επιχείρηση/ο υπόχρεος, δεν υπάρ
χουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν παραπλανητικές τις αναπαρα
γόμενες πληροφορίες.
Επιπλέον, να αναφερθεί η πηγή ή οι πηγές των πληροφοριών στο
σημείωμα κινητής αξίας οι οποίες αναπαράγουν πληροφορίες που
έχει δημοσιεύσει μια επιχείρηση/ένας υπόχρεος.

2.

ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1.

Βεβαίωση ότι τα τιτλοποιημένα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία της
έκδοσης έχουν χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την ικανότητά τους
να παράγουν τις αναγκαίες ροές διαθεσίμων για την εξυπηρέτηση των
ληξιπρόθεσμων πληρωμών που πρέπει να γίνονται σε σχέση με τις
κινητές αξίες.

2.2.

Εάν η έκδοση εξασφαλίζεται από ομαδοποιημένα διακριτά περιουσιακά
στοιχεία:

2.2.1.

Νομικό καθεστώς που διέπει τα ομαδοποιημένα περιουσιακά στοιχεία:

2.2.2.

α) σε περίπτωση μικρού αριθμού υπόχρεων που μπορούν να προσδιο
ριστούν εύκολα, γενική περιγραφή κάθε υπόχρεου·
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, περιγραφή i) των γενικών χαρακτη
ριστικών των υπόχρεων και ii) του οικονομικού περιβάλλοντος,
καθώς και όλων των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με
τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία.

2.2.3.

Νομική φύση των περιουσιακών στοιχείων.

2.2.4.

Ημερομηνία(-ες) ή προθεσμία(-ες) κατά την οποία ή τις οποίες τα
υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία καθίστανται ληξιπρόθεσμα ή απαιτη
τά.

2.2.5.

Ποσό των περιουσιακών στοιχείων.

2.2.6.

Δείκτης δάνειο/αξία, η επίπεδο εξασφάλισης.

2.2.7.

Μέθοδος σύστασης ή δημιουργίας των περιουσιακών στοιχείων και,
για δάνεια και συμφωνίες παροχής πιστώσεων, κυριότερα κριτήρια
δανεισμού με ένδειξη των δανείων που δεν πληρούν τα κριτήρια
αυτά καθώς και κάθε δικαιώματος ή υποχρέωσης περαιτέρω εισφορών.

2.2.8.

Αναφορά των σημαντικών εγγυήσεων και ασφαλειών που παρασχέθη
καν στον εκδότη σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία.

2.2.9.

Ενδεχόμενα δικαιώματα υποκατάστασης των περιουσιακών στοιχείων,
με περιγραφή του τρόπου υποκατάστασης και του είδους των στοι
χείων που μπορούν να υποκατασταθούν· εάν υπάρχει δυνατότητα υπο
κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων με στοιχεία διαφορετικού
είδους ή διαφορετικής ποιότητας, να δοθεί κάθε αναγκαία διευκρίνιση
σχετικά και να περιγραφεί η επίπτωση αυτής της υποκατάστασης.
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2.2.10.

Περιγραφή κάθε ασφαλιστήριου συμβολαίου σχετιζόμενου με τα περι
ουσιακά στοιχεία. Τυχόν συγκέντρωση της ασφαλιστικής κάλυψης σε
έναν μόνο ασφαλιστή πρέπει να γνωστοποιείται εάν έχει ουσιώδη
σημασία για τη συναλλαγή.

2.2.11.

Εάν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν υποχρεώσεις
5 ή λιγότερων υπόχρεων που είναι νομικά πρόσωπα ή εάν ένας υπό
χρεος αντιπροσωπεύει 20 % ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχεί
ων, ή εάν ένας υπόχρεος αντιπροσωπεύει σημαντική αναλογία των
περιουσιακών στοιχείων, εφόσον ο εκδότης γνωρίζει ή/και είναι σε
θέση να βεβαιώσει από πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει ο υπόχρεος
ή οι υπόχρεοι, να αναφερθούν:
α) για κάθε υπόχρεο, οι πληροφορίες που θα απαιτούνταν εάν αυτός
ήταν εκδότης που καταρτίζει έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς
τίτλους ή παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον
►M5 100 000 ◄ EUR
ή
β) εάν οι κινητές αξίες ενός υπόχρεου ή εγγυητή είναι εισηγμένες σε
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά ή εάν οι ομο
λογίες είναι εγγυημένες ή ασφαλισμένες από οντότητα εισηγμένη σε
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, το όνομα του
υπόχρεου ή εγγυητή, τη διεύθυνσή του, τη χώρα στην οποία έχει
συσταθεί και το όνομα της αγοράς στη οποία είναι εισηγμένες οι
κινητές του αξίες.

2.2.12.

Εάν υπάρχει σημαντική για την έκδοση σχέση μεταξύ του εκδότη, του
εγγυητή και του υπόχρεου, λεπτομερή αναφορά των κυριότερων όρων
της σχέσης αυτής.

2.2.13.

Εάν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν υποχρεώσεις
που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη ή
ισοδύναμη αγορά, περιγραφή των κυριότερων όρων και προϋποθέσεων
που συνδέονται με τις υποχρεώσεις αυτές.

2.2.14.

Εάν τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μετοχικούς τίτλους που
είναι εισηγμένοι σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγο
ρά, να δοθούν τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των μετοχικών τίτλων
και
β) περιγραφή της αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχικοί
τίτλοι, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας ίδρυσής της, του τρόπου
δημοσίευσης των πληροφοριών για τις τιμές, των καθημερινών
όγκων συναλλαγών, του ρόλου της αγοράς στη σχετική χώρα με
αναφορά του ονόματος της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής της αγο
ράς·
γ) περιγραφή της συχνότητας με την οποία δημοσιεύονται οι τιμές των
μετοχικών τίτλων.

2.2.15.

Εάν περισσότερο από το δέκα τοις εκατό των υποκείμενων περιουσια
κών στοιχείων είναι μετοχικοί τίτλοι που διαπραγματεύονται σε ρυθμι
ζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, περιγραφή των μετοχικών τίτλων και πλη
ροφορίες ισοδύναμες με εκείνες που περιέχονται στο έγγραφο αναφο
ράς για καθέναν από τους εκδότες των μετοχικών τίτλων.

2.2.16.

Εάν σημαντικό τμήμα των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων είναι
εξασφαλισμένα με ή καλύπτονται από ακίνητα, παρατίθεται έκθεση
αποτίμησης των ακινήτων στην οποία προσδιορίζονται η αξία των
ακινήτων και οι σχετικές ροές διαθεσίμων/εισοδημάτων.
Η συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική εάν
πρόκειται για έκδοση κινητών αξιών που καλύπτονται από ενυπόθηκα
δάνεια εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακινήτων, εάν δεν έχει πραγ
ματοποιηθεί προσαρμογή της αξίας των ακινήτων ενόψει της έκδοσης
και είναι σαφές ότι οι αξίες που λαμβάνονται υπόψη στην αποτίμηση
είναι οι αξίες κατά την ημερομηνία του αρχικού ενυπόθηκου δανείου.
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2.3.

Εάν η έκδοση καλύπτεται από ομαδοποιημένα υποκείμενα περιουσιακά
στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο ενεργούς διαχείρισης:

2.3.1.

Να παρασχεθούν ισοδύναμες πληροφορίες με εκείνες που περιέχονται
στα σημεία 2.1 και 2.2, οι οποίες να επιτρέπουν την εκτίμηση του
είδους, της ποιότητας, της επάρκειας και της ρευστότητας των περιου
σιακών στοιχείων που συναποτελούν το χαρτοφυλάκιο με το οποίο
εξασφαλίζεται η έκδοση.

2.3.2.

Να παρασχεθούν οι παράμετροι εντός των οποίων μπορούν να γίνουν
επενδύσεις, το όνομα και περιγραφή της οντότητας που ευθύνεται για
τη διαχείριση των επενδύσεων, περιλαμβανομένης της εμπειρογνωμο
σύνης και της πείρας της οντότητας αυτής, περίληψη των διατάξεων
που αφορούν τον τερματισμό των καθηκόντων που ανατέθηκαν στην
οντότητα αυτή και το διορισμό άλλου διαχειριστή, καθώς και περι
γραφή της σχέσης της οντότητας αυτής με οποιοδήποτε από τα άλλα
μέρη της έκδοσης.

2.4.

Να διευκρινιστεί με ευδιάκριτο τρόπο εάν ένας εκδότης προτείνει να
εκδώσει άλλες κινητές αξίες που καλύπτονται από τα ίδια περιουσιακά
στοιχεία και, εκτός εάν αυτές οι κινητές αξίες είναι εναλλάξιμες με ή
είναι κατώτερης τάξης εξασφάλισης από τις άλλες κατηγορίες υφιστά
μενου χρέους, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα ενημερωθούν
σχετικά οι κάτοχοι κινητών αξιών αυτής της τάξης.

3.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

3.1.

Περιγραφή της διάρθρωσης της συναλλαγής περιλαμβανομένης, εφό
σον είναι αναγκαίο, διαγραμματικής απεικόνισής της.

3.2.

Περιγραφή των οντοτήτων που συμμετέχουν στην έκδοση και των
λειτουργιών που επιτελούν.

3.3.

Περιγραφή της μεθόδου και της ημερομηνίας πώλησης, μεταβίβασης,
ανανέωσης ή εκχώρησης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε
δικαιώματος ή/και υποχρέωσης του εκδότη επί των περιουσιακών στοι
χείων ή, κατά περίπτωση, του τρόπου και της περιόδου εντός της
οποίας τα έσοδα της έκδοσης θα επενδυθούν πλήρως από τον εκδότη.

3.4.

Εξήγηση των ροών διαθεσίμων, και ιδίως:

3.4.1.

Του τρόπου με τον οποίο οι ροές διαθεσίμων από τα περιουσιακά
στοιχεία θα καλύψουν τις υποχρεώσεις του εκδότη έναντι των κατόχων
των κινητών αξιών, περιλαμβανομένων, εφόσον είναι αναγκαίο, χρο
νοδιαγράμματος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων αυτών και περιγρα
φής των υποθέσεων που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτισή του.

3.4.2.

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες συμπληρωματικές εξασφαλίσεις
πιστώσεων, διευκρίνιση εάν μπορούν να υπάρξουν δυνητικά σημαντι
κοί περιορισμοί ρευστότητας και εάν υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπι
σής τους και αναφορά των διακανονισμών για την αντιστάθμιση των
κινδύνων αδυναμίας εξυπηρέτησης τόκων/κεφαλαίου.

3.4.3.

Με την επιφύλαξη του σημείου 3.4.2, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης.

3.4.4.

Διευκρίνιση των παραμέτρων για την επένδυση προσωρινών πλεονα
σμάτων ρευστότητας και περιγραφή των μερών που είναι υπεύθυνα για
τις επενδύσεις αυτές.

3.4.5.

Τρόπος είσπραξης των πληρωμών που σχετίζονται με τα υποκείμενα
περιουσιακά στοιχεία.

3.4.6.

Σειρά προτεραιότητας των πληρωμών που πραγματοποιεί ο εκδότης
στους κατόχους της εν λόγω κατηγορίας κινητών αξιών.

3.4.7.

Λεπτομερής περιγραφή των άλλων διακανονισμών για τις πληρωμές
τόκων και κεφαλαίου στους επενδυτές.

3.5.

Όνομα, διεύθυνση και σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των
προσώπων που παρέχουν τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία.
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3.6.

Εάν η απόδοση ή/και εξόφληση της κινητής αξίας συνδέεται με την
εξυπηρέτηση ή την πιστωτική κάλυψη άλλων περιουσιακών στοιχείων
που δεν ανήκουν στον εκδότη, οι πληροφορίες των σημείων 2.2. και
2.3. είναι απαραίτητες.

3.7.

Όνομα, διεύθυνση και σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του
διαχειριστή, του φορέα υπολογισμού ή κάθε άλλου προσώπου που
εκτελεί αντίστοιχα καθήκοντα, συνοδευόμενα από συνοπτική παρου
σίαση των ευθυνών του διαχειριστή/φορέα υπολογισμού, της σχέσης
του με την οντότητα· που παρέχει ή δημιουργεί τα περιουσιακά στοι
χεία και των διακανονισμών για τον τερματισμό των καθηκόντων του
διαχειριστή/φορέα υπολογισμού και το διορισμό άλλου διαχειριστή/φο
ρέα υπολογισμού.

3.8.

Ονόματα, διευθύνσεις και σύντομη περιγραφή:
α) των αντισυμβαλλομένων σε συμφωνίες ανταλλαγής και των προσώ
πων που παρέχουν άλλες σημαντικές μορφές συμπληρωματικής
πιστωτικής εξασφάλισης/ρευστότητας·
β) των τραπεζών στις οποίες τηρούνται οι κυριότεροι λογαριασμοί που
σχετίζονται με τη συναλλαγή.

4.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

4.1.

Να διευκρινιστεί στο ενημερωτικό δελτίο εάν ο εκδότης προτίθεται ή
όχι να παράσχει μετά την έκδοση πληροφορίες σχετικά με τις κινητές
αξίες που εισάγονται σε διαπραγμάτευση και με την εξυπηρέτηση των
υποκείμενων ασφαλειών. Εάν ο εκδότης έχει αναφέρει ότι προτίθεται
να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, να αναφερθούν στο ενημε
ρωτικό δελτίο οι πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται, τα σημεία στα
οποία μπορούν να ληφθούν οι πληροφορίες αυτές και η συχνότητα με
την οποία θα γνωστοποιούνται οι πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο
αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και για παράγωγα μέσα (πρότυπο
ενημερωτικού δελτίου)
(Χρεωστικοί τίτλοι και παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον
►M5 100 000 ◄ EUR έκαστος)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά
πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστι
κών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα
καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να
αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλα
βαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέ
χονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την
περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργά
νωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή
δεν ορίστηκαν εκ νέου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές πληροφορίες γνωστοποι
ούνται, εφόσον είναι σημαντικές.

3.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν
την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι
των επενδυτών για τους εκδοθέντες τίτλους.

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

4.1.

Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη

4.1.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

4.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·

4.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη,
εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

4.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο
εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και
ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου
άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον
της καταστατικής του έδρας)·

4.1.5.

κάθε πρόσφατο γεγονός που αφορά ειδικά τον εκδότη και το οποίο έχει
ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς του.
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5.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑΣ

5.1.

Κυριότερες δραστηριότητες

5.1.1.

Περιγράφονται εν συντομία οι κυριότερες δραστηριότητες του εκδότη,
αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθη
καν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν·

5.1.2.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη στο
έγγραφο αναφοράς σχετικά με την ανταγωνιστική του θέση.

6.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

6.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο
όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

6.2.

Εάν ο εκδότης εξαρτάται από άλλες οντότητες του ομίλου, το στοιχείο
αυτό πρέπει να αναφερθεί με σαφή τρόπο και παράλληλα να διευκρινι
σθεί αυτή η εξάρτηση.

7.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

7.1.

Ο εκδότης δηλώνει ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επη
ρέασε τις προοπτικές του εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων
δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του.
Εάν ο εκδότης αδυνατεί να κάνει τέτοια δήλωση, γνωστοποιούνται οι
λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής αρνητικής μεταβολής.

8.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση
κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία 8.1 και 8.2:

8.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις
οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.
Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγο
ντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτι
κών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες
που κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των
οργάνων αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα
κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς
και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις
οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

8.2.

Κάθε πρόβλεψη κέρδους στο έγγραφο αναφοράς πρέπει να συνοδεύε
ται από δήλωση ότι η εν λόγω πρόβλεψη καταρτίστηκε με βάση τις
δηλωθείσες υποθέσεις και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε
είναι σύμφωνη με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδό
της.

8.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών στηρίζεται σε βάση συγκρίσιμη
με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

9.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

9.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απα
σχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων
τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι
σημαντικές για τον εκδότη:
α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·
β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας.
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9.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών οργάνων
Να περιγραφούν με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερό
ντων μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι της εκδότριας οντότη
τας οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 9.1 και των ιδιω
τικών συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού.
Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, προσαρτάται
σχετική δήλωση.

10.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

10.1.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς
και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος
δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

10.2.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρ
μογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει
αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

11.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ,
ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

11.1.

Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης
δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστη
ριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2 Εάν ο
εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του
στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαι
τούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστο
ρικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή τη συνολική
χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις
δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματο
οικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζο
νται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους
εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες
χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με
βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι
ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Διαφορετικά, το έγγραφο αναφοράς
πρέπει να περιλάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) ευδιάκριτη δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν καταρτίσθηκαν με
βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 και ότι ενδέχεται να υπήρχαν σημαντικές διαφορές
στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες εάν ο εν λόγω κανονισμός
είχε εφαρμοσθεί στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες·
β) αμέσως μετά τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, περι
γραφή των διαφορών μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων
που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών
που χρησιμοποίησε ο εκδότης για την κατάρτιση των ετήσιων οικο
νομικών του καταστάσεων.
Οι πλέον πρόσφατες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμβατή με εκείνη
που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της λογιστικής
νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών αρχών που
εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
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Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν
σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ισολογισμό·
β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·
γ) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι
ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζε
ται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες
αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με
τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρό
τυπο. Διαφορετικά, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιλάβει τις ακό
λουθες πληροφορίες:
α) ευδιάκριτη αναφορά των ελεγκτικών προτύπων που χρησιμοποι
ήθηκαν·
β) εξήγηση για οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από τα διεθνή ελεγ
κτικά πρότυπα.
11.2.

Οικονομικές καταστάσεις
Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις
ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές
του καταστάσεις.

11.3.

Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

11.3.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση
ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η
εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή
η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατί
θενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική
αιτιολόγηση.

11.3.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.

11.3.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις, ο εκδότης οφείλει να αναφέρει την πηγή προέλευσής
τους και να διευκρινίσει ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

11.4.

Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

11.4.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των 18 μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου αναφοράς.

11.5.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον
δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέ
χεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του)
η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και
του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται
σχετική αρνητική δήλωση.
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11.6.

Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
εκδότη
Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή
εμπορική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της
τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομι
κές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν
έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνη
τική δήλωση.

12.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συνοπτική περιγραφή κάθε σημαντικής σύμβασης που δεν εμπίπτει σε
εκείνες που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
εκδότη, και η οποία μπορεί να δημιουργήσει για οποιοδήποτε μέλος
του ομίλου δικαίωμα ή υποχρέωση που επηρεάζει σημαντικά την ικα
νότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των
κατόχων των εκδοθέντων τίτλων.

13.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙ
ΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

13.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον
εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του
τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

13.2.

Πληροφορίες από τρίτους
Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο
εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληρο
φορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν
παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες
ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης προσδιορίζει την
(τις) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.

14.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημε
ρωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των
εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:
α) την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·
β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρο
γνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος
των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής
στο ενημερωτικό δελτίο·
γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην
περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων
που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετά
σει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για τα πιστοποιητικά παραστατικά
μετοχών (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά
του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά
πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστι
κών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα
καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να
αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλα
βαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέ
χονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την
περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργά
νωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή
δεν ορίστηκαν εκ νέου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές πληροφορίες αναφέρο
νται εφόσον είναι σημαντικές.

3.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδό
τη, οι οποίες παρουσιάζονται για κάθε χρήση της περιόδου που καλύ
πτουν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγε
νέστερη ενδιάμεση περίοδο, στο ίδιο νόμισμα με εκείνο των χρηματο
οικονομικών πληροφοριών.
Οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβά
νουν τις βασικές πληροφορίες που συνοψίζουν τη χρηματοοικονομική
κατάσταση του εκδότη.

3.2.

Εάν παρέχονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για
ενδιάμεσες περιόδους, πρέπει επίσης να παρατεθούν συγκριτικά στοι
χεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η
υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να
πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολο
γισμό.

4.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται ειδικά με
τον εκδότη ή τον τομέα δραστηριότητάς του.

5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

5.1.

Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη.

5.1.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·
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5.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·

5.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη,
εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

5.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο
εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και
ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου
άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον
της καταστατικής του έδρας)·

5.1.5.

σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη.

5.2.

Επενδύσεις

5.2.1.

Περιγραφή (συμπεριλαμβανομένου του ποσού) των κυριότερων επεν
δύσεων που πραγματοποίησε ο εκδότης σε κάθε χρήση της περιόδου
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέχρι
την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου·

5.2.2.

Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων του εκδότη που βρίσκονται
στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς και η γεωγραφική κατανομή
αυτών των επενδύσεων (στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό)
και η μέθοδος χρηματοδότησής τους (εσωτερική ή εξωτερική)·

5.2.3.

Πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγμα
τοποιήσει στο μέλλον ο εκδότης και για τις οποίες τα διοικητικά του
όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.

6.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑΣ

6.1.

Κυριότερες δραστηριότητες

6.1.1.

Περιγράφεται η φύση των πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτή
των του εκδότη - καθώς και οι σχετικοί παράγοντες-κλειδιά - αναφέ
ροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν
ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε κάθε χρήση της περιόδου
που καλύπτουν οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες·

6.1.2.

αναφορά κάθε σημαντικού νέου προϊόντος ή/και υπηρεσίας που προ
ωθήθηκε στην αγορά και, στο βαθμό που έχει ήδη διαφημιστεί η
ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, αναφορά του σταδίου στο
οποίο βρίσκεται αυτή η ανάπτυξη.

6.2.

Κυριότερες αγορές
Περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο
εκδότης, όπου θα αναφέρεται και η κατανομή του συνολικού ποσού
των εσόδων του ανά είδος δραστηριότητας και ανά γεωγραφική αγορά,
για κάθε χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες.

6.3.

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με
τα σημεία 6.1. και 6.2. έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες,
να αναφερθεί το γεγονός αυτό.

6.4.

Παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τον βαθμό εξάρτησης του
εκδότη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από
βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες
μεθόδους μεταποίησης, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του εκδότη.

6.5.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη σχετικά
με την ανταγωνιστική του θέση.
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7.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

7.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο
όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

7.2.

Κατάλογος των σημαντικών θυγατρικών του εκδότη, με την επωνυμία
τους, τη χώρα σύστασης ή εγκατάστασης τους καθώς και το ποσοστό
του κεφαλαίου και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
που κατέχει σε αυτές ο εκδότης.

8.

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

8.1.

Πληροφορίες για κάθε υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη σημαντική ενσώ
ματη ακινητοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων ακινή
των, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντικά εμπράγματα βάρη επί
αυτών.

8.2.

Περιγραφή κάθε περιβαλλοντικής πτυχής που θα μπορούσε να επηρε
άσει την χρήση αυτών των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκ μέρους του
εκδότη.

9.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

9.1.

Χρηματοοικονομική κατάσταση
Εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλο τμήμα
του ενημερωτικού δελτίου, να περιγραφεί η χρηματοοικονομική κατά
σταση του εκδότη, οι μεταβολές σε αυτήν την χρηματοοικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σε κάθε χρήση
και ενδιάμεση περίοδο για τις οποίες απαιτούνται ιστορικές χρηματο
οικονομικές πληροφορίες, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους
οφείλονται οι τυχόν σημαντικές μεταβολές στις χρηματοοικονομικές
πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων χρήσεων· η περιγραφή των
λόγων αυτών γίνεται στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την κατα
νόηση των δραστηριοτήτων του εκδότη στο σύνολό τους.

9.2.

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

9.2.1.

Πληροφορίες για τους σημαντικούς παράγοντες, στις οποίες συμπερι
λαμβάνονται ασυνήθη ή σποραδικά γεγονότα ή νέες εξελίξεις, που
επηρέασαν σημαντικά τα έσοδα εκμετάλλευσης του εκδότη, αναφέρο
ντας το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν τα έσοδα αυτά.

9.2.2.

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές
στις καθαρές πωλήσεις ή στα έσοδα, να διευκρινιστούν οι λόγοι
αυτών των μεταβολών.

9.2.3.

Πληροφορίες για κάθε πολιτική ή παράγοντα διοικητικού, φορολογι
κού, νομισματικού ή πολιτικού χαρακτήρα που επηρέασε ή ενδέχεται
να επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριό
τητες του εκδότη.

10.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10.1.

Πληροφορίες για τα κεφάλαια του εκδότη (βραχυπρόθεσμα και μακρο
πρόθεσμα).

10.2.

Αναφορά των πηγών προέλευσης και του ποσού των ταμειακών ροών
του εκδότη και περιγραφή αυτών των ταμειακών ροών·

10.3.

Πληροφορίες για τις δανειακές ανάγκες και την κεφαλαιακή διάρ
θρωση του εκδότη.

10.4.

Πληροφορίες για οποιοδήποτε περιορισμό στη χρήση των κεφαλαίων,
ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, κατά τρόπο
άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.

10.5.

Πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των
κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι
οποίες αναφέρονται στα σημεία 5.2.3. και 8.1.
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11.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Εφόσον η σχετική δραστηριότητα είναι σημαντική, να περιγραφεί η
πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του εκδότη για κάθε χρήση της περιό
δου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες,
αναφέροντας επίσης το κόστος των δραστηριοτήτων έρευνας και ανά
πτυξης που χρηματοδότησε ο εκδότης.

12.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

12.1.

Περιγράφονται οι σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την
παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές
πώλησης από την λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία
του ενημερωτικού δελτίου.

12.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή
γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημα
ντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

13.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση
κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία 13.1 και 13.2:

13.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις
οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.
Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγο
ντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτι
κών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες
που κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των
οργάνων αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα
κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς
και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις
οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6
13.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να
ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγ
κτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε
ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποι
ήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασι
κές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο
οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά
στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρό
κειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγημα
τικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθ
μητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το
ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληρο
φόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά
στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.
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13.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών στηρίζεται σε βάση συγκρίσιμη
με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

13.4.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει πρόβλεψη κερδών σε ενημερωτικό
δελτίο που εξακολουθεί να ισχύει, αναφέρεται εάν η πρόβλεψη αυτή
εξακολουθεί να ισχύει κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου
και, εφόσον η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει πλέον, να εξηγήσει τους
λόγους αυτής της αλλαγής.

14.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

14.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απα
σχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων
τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι
σημαντικές για τον εκδότη:
α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·
β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας·
γ) ιδρυτές, εφόσον από τη σύσταση του εκδότη δεν έχει ακόμη
συμπληρωθεί πενταετία·
δ) κάθε γενικός διευθυντής που είναι αρμόδιος να βεβαιώσει ότι ο
εκδότης διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα για
τον χειρισμό των υποθέσεών του.
Να αναφερθεί η φύση οποιουδήποτε οικογενειακού δεσμού μεταξύ
αυτών των προσώπων.
Για κάθε μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
και για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα παραπάνω στοιχεία (β) και
(δ) παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εμπειρογνω
μοσύνη και την πείρα του σε θέματα διαχείρισης καθώς και τα ακό
λουθα πληροφοριακά στοιχεία:
α) επωνυμίες όλων των εταιρειών και των ετερόρρυθμων εταιρειών
στις οποίες το πρόσωπο αυτό ήταν μέλος διοικητικού, διαχειριστι
κού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος, σε οποιαδήποτε στιγμή των
πέντε τελευταίων ετών, αναφέροντας επίσης εάν το πρόσωπο αυτό
εξακολουθεί ή όχι να είναι μέλος αυτού του οργάνου ή εταίρος. Δεν
απαιτείται η κατάρτιση καταλόγου με όλες τις θυγατρικές του
εκδότη στων οποίων τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά
όργανα είναι επίσης μέλος το πρόσωπο αυτό·
β) οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση για τέλεση δόλιας πράξης
κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη·
γ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής
διαχείρισης ή εκκαθάρισης στην οποία συμμετείχε, κατά τη διάρ
κεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, ένα πρόσωπο που
αναφέρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου και ενερ
γούσε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από τις αναφερόμενες στα στοι
χεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου·
δ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε απαγγελθείσα δημόσια κατηγορία
ή/και επιβληθείσα κύρωση κατά ενός τέτοιου προσώπου εκ μέρους
των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων
των αρμόδιων επαγγελματικών οργανώσεων). Αναφέρεται επίσης
εάν το πρόσωπο αυτό έχει ήδη παρεμποδιστεί από δικαστήριο να
ενεργήσει με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή
εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβει στην διαχείριση ή
στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των
πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
Εάν δεν υφίσταται προς γνωστοποίηση καμία τέτοια πληροφορία, προ
σαρτάται σχετική δήλωση.
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14.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών οργάνων καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών
Να περιγραφούν με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερό
ντων μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι του εκδότη οποι
οδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 14.1. και των ιδιωτικών
του συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση απουσίας
τέτοιου είδους συγκρούσεων, προσαρτάται σχετική δήλωση.
Να αναφερθεί κάθε ρύθμιση ή συμφωνία με τους κυριότερους μετό
χους, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα, δυνάμει της οποίας οποι
οδήποτε από τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο του σημείου 14.1
πρόσωπα έχει επιλεγεί ως μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων ή ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος.

15.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου
εδαφίου του σημείου 14.1, να παρατεθεί για ολόκληρη την τελευταία
χρήση:

15.1.

Το ύψος της καταβληθείσας αμοιβής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδή
ποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής), και τα οφέλη σε είδος
που χορήγησε ο εκδότης και οι θυγατρικές του για τις κάθε είδους
υπηρεσίες που τους παρέσχε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα
πρόσωπα.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε ατομική βάση, εκτός εάν η χώρα
καταγωγής του εκδότη δεν απαιτεί τη γνωστοποίηση σε ατομική βάση
και οι πληροφορίες αυτές δεν γνωστοποιούνται με άλλο τρόπο από τον
εκδότη.

15.2.

Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα
δεδουλευμένα έξοδα ο εκδότης ή οι θυγατρικές του για συντάξεις,
αποζημιώσεις ή παρεμφερή οφέλη.

16.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για την τελευταία λήξασα χρήση του εκδότη, και εάν δεν προβλέπεται
διαφορετικά, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε πρόσωπο
που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1:

16.1.

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας θητείας του, εφόσον προβλέπεται,
και περίοδος κατά την οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει ασκή
σει τα καθήκοντα αυτά.

16.2.

Πληροφορίες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον
εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την
παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων
συμβάσεων, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

16.3.

Πληροφορίες για την ελεγκτική επιτροπή και η επιτροπή καθορισμού
αμοιβών που λειτουργούν στον εκδότη· οι πληροφορίες αυτές πρέπει
επίσης να περιλαμβάνουν τα ονόματα των μελών των εν λόγω επιτρο
πών και περιληπτικό σημείωμα της εντολής δυνάμει της οποίας λει
τουργούν οι επιτροπές αυτές.

16.4.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συμμορφούται ή όχι με το καθεστώς ή τα
καθεστώτα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει(-ουν) στη χώρα κατα
γωγής του. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφούται με το καθεστώς αυτό, η
αναφορά αυτή συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο να
εξηγούνται οι λόγοι αυτής τη μη συμμόρφωσης.

17.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

17.1.

Αναφέρεται ο αριθμός των υφιστάμενων υπαλλήλων στο τέλος της
περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες, ή ο μέσος αριθμός τους για κάθε χρήση αυτής της περιόδου μέχρι
την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου (καθώς και οι μεταβολές σε
αυτούς τους αριθμούς, εφόσον είναι σημαντικές) και, στο μέτρο του
δυνατού και εφόσον το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, η κατανομή των
υπαλλήλων ανά κύρια κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφική
περιοχή. Εάν ο εκδότης χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό προσωρινών
υπαλλήλων, να γνωστοποιηθεί ο μέσος αριθμός αυτών των προσωρι
νών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης χρήσης.
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17.2.

Συμμετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους
(stock options)

Για κάθε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και δ)
του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1, παρατίθενται όσο το δυνατόν
πιο πρόσφατα πληροφοριακά στοιχεία για τη συμμετοχή του στο κεφά
λαιο του εκδότη καθώς και για κάθε δικαίωμα αγοράς μετοχών αυτού
του εκδότη.

17.3.

Να περιγραφεί κάθε συμφωνία για συμμετοχή των υπαλλήλων στο
κεφάλαιο του εκδότη.

18.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

18.1.

Στο βαθμό που οι σχετικές πληροφορίες είναι γνωστές στον εκδότη,
παρατίθεται το όνομα κάθε προσώπου μη μέλους των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμε
σα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη
που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθε
σίας, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο
αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, προσαρτάται σχετική αρνητική δήλω
ση.

18.2.

Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά
δικαιώματα ψήφου. Σε διαφορετική περίπτωση, προσαρτάται σχετική
αρνητική δήλωση.

18.3.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς
και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος
δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

18.4.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρ
μογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει
αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

19.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Λεπτομέρειες για τις συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη [οι οποίες, για
το σκοπό αυτό, είναι εκείνες που καθορίζονται στα πρότυπα που θεσπί
ζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002] τις οποίες διενήργησε ο εκδό
της κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς, γνωστο
ποιούνται σύμφωνα με το οικείο πρότυπο που θεσπίζει ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002, εφόσον το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται.

Εάν αυτό δεν συμβαίνει, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) Η φύση και το ποσό όλων των συναλλαγών οι οποίες -σε μεμονω
μένη βάση ή στο σύνολό τους- είναι σημαντικές για τον εκδότη.
Όταν αυτές οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη δεν διενεργήθηκαν
με τους όρους της αγοράς, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι. Στην
περίπτωση τρεχόντων δανείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυή
σεων κάθε είδους, να αναφερθεί το εναπομένον προς εξόφληση
ποσό·

β) Το ποσό ή το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στον κύκλο εργασιών
του εκδότη οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη.
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20.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ,
ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

20.1.

Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης
δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστη
ριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2 Εάν ο
εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του
στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαι
τούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστο
ρικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 36 μήνες ή τη συνολική
χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις
δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματο
οικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζο
νται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους
εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες
χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με
βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι
ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζο
νται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων.
Οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο
τελευταίες χρήσεις πρέπει να καταρτιστούν και να παρουσιαστούν υπό
μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί για τις επόμενες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομέ
νης υπόψη της λογιστικής νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και
των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικο
νομικές καταστάσεις.
Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομι
κής δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες
ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή
καταρτίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με
τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για
κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονο
μικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά
λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα
αυτά. Αυτές οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
είναι ελεγμένες.
Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν
σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ισολογισμό·
β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·
γ) κατάσταση που να παρουσιάζει, είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων, είτε τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων πλην εκείνων
που προκύπτουν από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες και από δια
νομές στους ιδιοκτήτες·
δ) την κατάσταση ταμειακών ροών·
ε) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι
ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζε
ται εάν, για τους σκοπούς του ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες
αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με
τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρό
τυπο.
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Η παράγραφος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκδόσεις πιστο
ποιητικών παραστατικών μετοχών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον
►M5 100 000 ◄ EUR έκαστο.
Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης
δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστη
ριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2 Εάν ο
εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του
στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαι
τούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστο
ρικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 36 μήνες ή τη συνολική
χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις
δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματο
οικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζο
νται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους
εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες
χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με
βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι
ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Διαφορετικά, το ενημερωτικό δελτίο
πρέπει να περιλάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) ευδιάκριτη δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς δεν καταρτίσθηκαν με
βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 και ότι ενδέχεται να υπήρχαν σημαντικές διαφορές
στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες εάν ο εν λόγω κανονισμός
είχε εφαρμοσθεί στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες·
β) αμέσως μετά τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, περι
γραφή των διαφορών μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων
που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών
που χρησιμοποίησε ο εκδότης για την κατάρτιση των ετήσιων οικο
νομικών του καταστάσεων.
Οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δύο
τελευταίες χρήσεις πρέπει να καταρτιστούν και να παρουσιαστούν υπό
μορφή συμβατή με εκείνη που θα υιοθετηθεί στις επόμενες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις του εκδότη όσον αφορά τη λογιστική νομο
θεσία, τα λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζο
νται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν
σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ισολογισμό·
β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·
γ) κατάσταση που να παρουσιάζει, είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων, είτε τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων πλην εκείνων
που προκύπτουν από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες και από δια
νομές στους ιδιοκτήτες·
δ) την κατάσταση ταμειακών ροών·
ε) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι
ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζε
ται εάν, για τους σκοπούς του το ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφο
ρίες αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμ
φωνα με τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισο
δύναμο πρότυπο. Διαφορετικά, το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περι
λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) ευδιάκριτη αναφορά των ελεγκτικών προτύπων που χρησιμοποι
ήθηκαν·
β) εξήγηση για οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από τα Διεθνή Ελεγ
κτικά Πρότυπα.
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20.2.

Οικονομικές καταστάσεις
Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις
ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές
του καταστάσεις.

20.3.

Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.3.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση
ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η
εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή
η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατί
θενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική
αιτιολόγηση.

20.3.2.

Να αναφερθούν, στο ενημερωτικό δελτίο, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.

20.3.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
ενημερωτικό δελτίο δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και διευκρινίζεται
ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

20.4.

Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.4.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των:
α) 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του ενημερωτικού
δελτίου, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο δελτίο αυτό ελεγμένες
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις·
β) 15 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του ενημερωτικού
δελτίου, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο δελτίο αυτό μη ελεγ
μένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

20.5.

Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

20.5.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμέ
νων οικονομικών καταστάσεών του, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξα
μηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποτελέσει το αντι
κείμενο ελέγχου ή περιορισμένου ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση πρέπει
επίσης να περιληφθεί. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί
ή δεν έχουν υποβληθεί σε περιορισμένο έλεγχο, το γεγονός αυτό πρέ
πει να αναφερθεί.

20.5.2.

Εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί περισσότερο από εννέα
μήνες μετά τη λήξη της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, τότε το έγγραφο
αυτό πρέπει να περιλάβει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
που καλύπτουν τουλάχιστον τους έξι πρώτους μήνες της νέας χρήσης.
Εάν οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ανέλεγκτες,
το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.
Οι εν λόγω ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που αντιστοι
χούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο
των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η
απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

20.6.

Μερισματική πολιτική
Να περιγραφεί η πολιτική του εκδότη όσον αφορά τη διανομή μερι
σμάτων καθώς και οποιοσδήποτε σχετικός περιορισμός.

20.6.1.

Να αναφερθεί το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, για κάθε χρήση της
περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες· όταν ο αριθμός μετοχών του εκδότη έχει μεταβληθεί, το προανα
φερόμενο ποσό προσαρμόζεται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.
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20.7.

20.8.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον
δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέ
χεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του)
η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και
του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται
σχετική αρνητική δήλωση.
Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
εκδότη

21.

Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή
εμπορική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της
τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομι
κές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν
έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνη
τική δήλωση.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

21.1.

Μετοχικό κεφάλαιο

21.1.1.

21.1.2.
21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

21.1.7.

21.2.
21.2.1.

21.2.2.

Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τον
πλέον πρόσφατο ισολογισμό που έχει περιληφθεί στις ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες:
Το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου και, για κάθε κατηγορία μετο
χών:
α) ο αριθμός εγκεκριμένων μετοχών·
β) ο αριθμός μετοχών που έχουν εκδοθεί και πλήρως καταβληθεί
καθώς και εκείνων που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν πλήρως
καταβληθεί·
γ) η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι
μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία·
δ) συμφωνία του αριθμού μετοχών που κυκλοφορούν την ημερομηνία
ανοίγματος και την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης. Εάν ποσο
στό υψηλότερο του 10 % του κεφαλαίου έχει καταβληθεί με περι
ουσιακά στοιχεία άλλα πλην των μετρητών κατά την περίοδο που
καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, το γεγο
νός αυτό πρέπει να αναφερθεί.
Εάν υφίστανται μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, να ανα
φερθούν ο αριθμός και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των μετοχών.
Ο αριθμός, η λογιστική αξία και η ονομαστική αξία των μετοχών που
κατέχονται από τον ίδιο τον εκδότη ή για λογαριασμό του, ή από
θυγατρικές του εταιρείες.
Το ποσό των μετατρέψιμων κινητών αξιών, των ανταλλάξιμων κινητών
αξιών ή των κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants), αναφέρο
ντας τους όρους και τις διαδικασίες μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγρα
φής.
Πληροφορίες και όροι για κάθε δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης
σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή για
δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου.
Πληροφορίες για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του ομίλου για το
οποίο υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ
όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικεί
μενο δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και λεπτομέρειες για αυτά τα
δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των προσώπων
που αφορούν τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης.
Περιγραφή της εξέλιξης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την περίοδο
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, υπο
γραμμίζοντας κάθε μεταβολή που επήλθε στο κεφάλαιο αυτό.
Ιδρυτική πράξη και καταστατικό
Περιγραφή του εταιρικού σκοπού του εκδότη και αναφορά του
σημείου της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού του στο οποίο
περιγράφεται αυτός ο εταιρικός σκοπός.
Συνοπτική περιγραφή των διατάξεων της ιδρυτικής πράξης, του κατα
στατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονι
σμού του εκδότη που αφορούν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστι
κών και εποπτικών οργάνων.
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21.2.3.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, προνομίων και περιορισμών που συνδέ
ονται με κάθε κατηγορία υφιστάμενων μετοχών.

21.2.4.

Περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβολή των
δικαιωμάτων των μετόχων, αναφέροντας τα σημεία στα οποία οι σχε
τικοί όροι είναι αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα
νομοθεσία.

21.2.5.

Περιγραφή των όρων που διέπουν τις λεπτομέρειες σύγκλησης των
ετήσιων γενικών συνελεύσεων και των έκτακτων γενικών συνελεύσεων
των μετόχων, καθώς και περιγραφή των όρων συμμετοχής.

21.2.6.

Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του
καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυ
στερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του
εκδότη.

21.2.7.

Να αναφερθεί, εφόσον υφίσταται, κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης,
του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη η οποία καθορίζει το όριο ιδιοκτησίας πέραν
του οποίου κάθε συμμετοχή πρέπει να γνωστοποιείται.

21.2.8.

Να περιγραφούν οι όροι που επιβάλλονται από την ιδρυτική πράξη, το
καταστατικό, την διοικητική πράξη σύστασης ή τον εσωτερικό κανονι
σμό του εκδότη και οι οποίοι διέπουν τις μεταβολές στο επίπεδο του
κεφαλαίου, όταν οι όροι αυτοί είναι αυστηρότεροι απ' ότι απαιτεί η
σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

22.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από τη δημοσίευση του ενημε
ρωτικού δελτίου, να περιγραφεί συνοπτικά κάθε σημαντική σύμβαση
(εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των
δραστηριοτήτων) στις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του
ομίλου αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.
Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβά
σεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που
έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου και περιέχει διατά
ξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του ομίλου έχει ανα
λάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για τον όμιλο κατά
την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου.

23.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙ
ΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

23.1.

Εάν το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον
εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του
τμήματος του ενημερωτικού δελτίου.

23.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο
εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληρο
φορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν
παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες
ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης οφείλει να προσ
διορίσει την (τις) πηγή(ές) των πληροφοριών αυτών.

24.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημε
ρωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των
εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:
α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·
β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρο
γνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος
των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής
στο ενημερωτικό δελτίο·
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γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην
περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων
που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να
εξετάσει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
25.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25.1.

Παρέχονται πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων
ο εκδότης κατέχει συμμετοχή η οποία ενδέχεται να έχει σημαντική
επίπτωση στην εκτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων και των
υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής του θέσης και των αποτελε
σμάτων του.

26.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ
ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26.1.

Επωνυμία, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορε
τική από την εταιρική.

26.2.

Ημερομηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας του εκδότη, αν δεν είναι
αόριστη·

26.3.

Νομοθεσία υπό την οποία λειτουργεί ο εκδότης και νομική μορφή του
βάσει της νομοθεσίας αυτής.

27.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟ
ΧΕΣ

27.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των παριστώμενων μετοχών,
περιλαμβανομένου του κωδικού ISIN ((International Security Identifi
cation Number) ή άλλου τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.

27.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι παριστώμενες μετο
χές.

27.3.

Να αναφερθεί εάν οι παριστώμενες μετοχές είναι ονομαστικές ή στον
κομιστή, ενσώματες ή άυλες. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί
το όνομα και η διεύθυνση της οντότητας που είναι επιφορτισμένη με
την τήρηση των αρχείων.

27.4.

Νόμισμα των παριστώμενων μετοχών.

27.5.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στις μετοχές,
περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών στα δικαιώματα
αυτά, και διαδικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

27.6.

Δικαιώματα μερίσματος:
— σταθερή(-ες) ημερομηνία(-ες) κατά την (τις) οποία(-ες) γεννάται το
δικαίωμα μερίσματος·
— χρόνος παραγραφής του δικαιώματος σε μέρισμα και αναφορά του
προσώπου που ωφελείται από την παραγραφή·
— περιορισμοί όσον αφορά τα μερίσματα και διαδικασίες για κατό
χους μη κατοίκους·
— ποσό ή τρόπος υπολογισμού του μερίσματος, περιοδικότητα και
σωρευτική ή μη σωρευτική φύση των πληρωμών.

27.7.

Δικαιώματα ψήφου.
Δικαίωμα προτίμησης των μετόχων σε προσφορές για εγγραφή κινητών
αξιών της ιδίας κατηγορίας.
Δικαίωμα στη διανομή των κερδών.
Δικαίωμα στο υπόλοιπο από την εκκαθάριση.
Ρήτρες εξόφλησης.
Ρήτρες μετατροπής.

27.8.

Ημερομηνία έκδοσης των παριστώμενων μετοχών εάν δημιουργούνται
νέες μετοχές για την έκδοση των παραστατικών πιστοποιητικών και
δεν υπάρχουν κατά το χρόνο της έκδοσης των πιστοποιητικών.
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27.9.

Εάν δημιουργούνται νέες παριστώμενες μετοχές για την έκδοση των
παραστατικών πιστοποιητικών να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και
εγκρίσεις δυνάμει των οποίων οι μετοχές δημιουργήθηκαν ή θα δημι
ουργηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν.

27.10.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των παριστώμενων
μετοχών.

27.11.

Για τη χώρα καταγωγής του εκδότη και τη χώρα ή τις χώρες στις
οποίες γίνεται η έκδοση ή ζητείται ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση:
— να δοθούν πληροφορίες σχετικά με την παρακράτηση στην πηγή
φόρων επί εισοδημάτων από τις παριστώμενες μετοχές·
— διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη για την παρα
κράτηση των φόρων στην πηγή.

27.12.

Να αναφερθεί εάν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και
κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των
κινητών αξιών.

27.13.

Αναφορά των δημόσιων προσφορών τρίτων για την εξαγορά του κεφα
λαίου του εκδότη κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση. Τιμή ή
όροι ανταλλαγής στις προσφορές αυτές και έκβασή τους.

27.14.

Συμφωνίες υποχρεωτικής διακράτησης:
— ενδιαφερόμενα μέρη·
— περιεχόμενο της συμφωνίας και εξαιρέσεις
και
— περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης.

27.15.

Πληροφορίες για τυχόν μετόχους που πωλούν παριστώμενες μετοχές

27.15.1. Όνομα και επαγγελματική διεύθυνση του προσώπου ή της οντότητας
που προσφέρει να πωλήσει παριστώμενες μετοχές, με διευκρίνιση της
φύσης κάθε καθήκοντος ή άλλης σημαντικής σχέσης που είχαν τα
τελευταία τρία χρόνια τα πρόσωπα που πωλούν τις μετοχές με τον
εκδότη ή με έναν οποιοδήποτε από τους προκατόχους του ή με συν
δεδεμένα με αυτόν πρόσωπα.
27.16.

Μεταβολή της διασποράς (dilution)

27.16.1. Ποσό και ποσοστό της άμεσης μεταβολής της διασποράς που προκύ
πτει από την προσφορά.
27.16.2. Εάν η προσφορά εγγραφής των παραστατικών πιστοποιητικών γίνεται
σε υφιστάμενους μετόχους, να αναφερθεί το ποσό και το ποσοστό της
άμεσης μεταβολής της διασποράς εάν οι μέτοχοι αυτοί δεν εγγράψουν
τη νέα προσφορά.
27.17.

Συμπληρωματικές πληροφορίες εάν υπάρχει ταυτόχρονη ή σχεδόν ταυτό
χρονη προσφορά ή εισαγωγή σε διαπραγμάτευση παριστώμενων μετοχών
της ιδίας κατηγορίας με τις παριστώμενες μετοχές για τις οποίες εκδίδο
νται παραστατικά πιστοποιητικά.

27.17.1. Εάν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία των παραστα
τικών πιστοποιητικών για τα οποία ζητείται εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη
αγορά, εγγράφονται ή διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση παριστώμε
νες μετοχές της ιδίας κατηγορίας με εκείνη για την οποία εκδίδονται τα
παραστατικά πιστοποιητικά, να αναφερθούν λεπτομερώς η φύση αυτών
των πράξεων καθώς και ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των παρι
στώμενων μετοχών που αυτές αφορούν.
27.17.2. Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες,
εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη παριστώμενες
μετοχές της ιδίας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες εκδίδονται,
προσφέρονται ή εισάγονται σε διαπραγμάτευση τα παραστατικά πιστο
ποιητικά.
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27.17.3. Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη των παραστατικών πιστοποι
ητικών, να διευκρινιστεί εάν μεγάλοι μέτοχοι, μέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων προτίθενται να εγγράψουν την
προσφορά, ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγράψει περισ
σότερο από το 5 % της προσφοράς.
28.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑ
ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

28.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των παραστατικών πιστοποι
ητικών που προσφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση.

28.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν τα παραστατικά πιστο
ποιητικά.

28.3.

Διευκρίνιση εάν τα παραστατικά πιστοποιητικά είναι ονομαστικά ή
στον κομιστή, ενσώματα ή άυλα. Στην τελευταία περίπτωση, να ανα
φερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτι
σμένο με την τήρηση των αρχείων.

28.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένα τα παραστατικά πιστοποιητικά.

28.5.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στα παραστα
τικά πιστοποιητικά, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών
στα δικαιώματα αυτά, και διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμά
των.

28.6.

Εάν τα δικαιώματα μερίσματος που παρέχουν τα παραστατικά πιστο
ποιητικά είναι διαφορετικά από τα δικαιώματα μερίσματος που γνω
στοποιούνται σχετικά με τις παριστώμενες μετοχές, να αναφερθούν τα
ακόλουθα σχετικά με τα δικαιώματα μερίσματος:
α) σταθερή(-ές) ημερομηνία(-ες) κατά την οποία γεννάται το δικαίωμα·
β) χρόνος παραγραφής του δικαιώματος σε μέρισμα και πρόσωπο που
ωφελείται από την παραγραφή·
γ) περιορισμοί όσον αφορά το μέρισμα και διαδικασίες για κατόχους
μη κατοίκους·
δ) ποσό ή τρόπος υπολογισμού του μερίσματος, περιοδικότητα και
σωρευτική ή μη σωρευτική φύση των πληρωμών.

28.7.

Εάν τα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν τα παραστατικά πιστοποι
ητικά είναι διαφορετικά από τα δικαιώματα ψήφου που γνωστοποι
ούνται σχετικά με τις παριστώμενες μετοχές, να αναφερθούν τα ακό
λουθα σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου:
— δικαιώματα ψήφου·
— δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή κινητών αξιών της ιδίας κατη
γορίας·
— δικαίωμα στα κέρδη του εκδότη·
— δικαίωμα στο πλεόνασμα σε περίπτωση εκκαθάρισης·
— ρήτρες εξαγοράς·
— ρήτρες μετατροπής.

28.8.

Περιγραφή του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων που είναι ενσωμα
τωμένα στις παριστώμενες μετοχές και τα οφέλη που απορρέουν από
τα δικαιώματα αυτά, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου, τους
όρους με τους οποίους ο εκδότης των παραστατικών πιστοποιητικών
μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά και τα μέτρα που προβλέπονται
για τη λήψη των σχετικών εντολών των κατόχων παραστατικών πιστο
ποιητικών, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και σε τυχόν
πλεόνασμα εκκαθάρισης που δεν έχουν αποδοθεί στον κάτοχο του
παραστατικού πιστοποιητικού.

28.9.

Αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών πιστοποιητικών.

28.10.

Περιγραφή των ενδεχόμενων περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση
των παραστατικών πιστοποιητικών.
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28.11.

Για τη χώρα καταγωγής του εκδότη και τη χώρα ή τις χώρες στις
οποίες γίνεται η προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση:
α) πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή επί των
εισοδημάτων από παραστατικά πιστοποιητικά·
β) διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της κράτησης
των φόρων στην πηγή.

28.12.

Τραπεζικές ή άλλες εγγυήσεις που προσαρτώνται στα παραστατικά
πιστοποιητικά και έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του εκδότη.

28.13.

Δυνατότητα παράδοσης των παραστατικών πιστοποιητικών υπό μορφή
πρωτότυπων μετοχών και διαδικασία για την παράδοση αυτή.

29.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29.1.

Στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και διαδικα
σία εγγραφής στην προσφορά

29.1.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς, με διάκριση μεταξύ των κινη
τών αξιών που προσφέρονται για πώληση και εκείνων που προσφέρο
νται για εγγραφή· εάν το ποσό της προσφοράς δεν έχει καθοριστεί, να
αναφερθεί ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοίνωσης στο κοινό του
οριστικού ποσού της προσφοράς.

29.1.2.

Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων αλλαγών,
κατά την οποία η προσφοράς θα είναι ανοικτή και περιγραφή της
διαδικασίας υποβολής αίτησης εγγραφής.

29.1.3.

Διευκρίνιση εάν, και σε ποιες περιστάσεις, είναι δυνατή η ανάκληση ή
η αναστολή της προσφοράς και εάν η ανάκλησή της είναι δυνατή μετά
την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

29.1.4.

Περιγραφή κάθε δυνατότητας περιορισμού της εγγραφής και του τρό
που επιστροφής κάθε υπερβάλλοντος ποσού που έχει καταβληθεί από
τους εγγραφέντες.

29.1.5.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό της αίτησης εγγρα
φής (είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο
ποσό).

29.1.6.

Περίοδος εντός της οποίας μπορεί να αποσυρθεί η αίτηση, εάν επιτρέ
πεται στους επενδυτές να αποσύρουν την αίτησή τους.

29.1.7.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης των κινητών αξιών.

29.1.8.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας δημοσιοποίησης
των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

29.1.9.

Να διευκρινιστεί η διαδικασία άσκησης τυχόν δικαιώματος προτίμη
σης, εάν τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαπραγματεύσιμα και ο τρόπος
αντιμετώπισης των δικαιωμάτων που δεν ασκούνται.

29.2.

Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

29.2.1.

Κατηγορίες δυνητικών επενδυτών στους οποίες προσφέρονται οι κινη
τές αξίες. Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές δύο ή
περισσοτέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της προοριζόταν ή προορίζε
ται για ορισμένες από αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα
αυτό.

29.2.2.

Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, να διευκρινιστεί εάν μεγάλοι
μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών του οργά
νων του προτίθενται να εγγράψουν την προσφορά, ή εάν οποιοδήποτε
από τα πρόσωπα αυτά προτίθεται να εγγράψει περισσότερο από το 5%
της προσφοράς.
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29.2.3.

Γνωστοποιήσεις πριν την κατανομή:

29.2.3.1. Διαίρεση της προσφοράς σε τμήματα που προορίζονται για τους θεσμι
κούς επενδυτές, για τους μικροεπενδυτές και για τους εργαζομένους
του εκδότη, και κάθε άλλο τμήμα της.
29.2.3.2. Όροι άσκησης του δικαιώματος ανάκτησης (claw back), ανώτατη
δυνατή ανάκτηση και ελάχιστο ποσοστό ανάκτησης για επιμέρους τμή
ματα της προσφοράς.
29.2.3.3. Μέθοδος ή μέθοδοι κατανομής που εφαρμόζονται στα τμήματα που
προορίζονται για τους μικροεπενδυτές και για τους εργαζομένους του
εκδότη σε περίπτωση υπερκάλυψης της εγγραφής αυτών των τμημά
των.
29.2.3.4. Περιγραφή κάθε προκαθορισμένης προτιμησιακής μεταχείρισης συγκε
κριμένων ομάδων επενδυτών ή κατηγοριών προσώπων που συνδέονται
με τον εκδότη (περιλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν
φίλους ή μέλη της οικογενείας), ποσοστό της προσφοράς που προορί
ζεται για αυτή την προτιμησιακή μεταχείριση και κριτήρια ένταξης στις
σχετικές ομάδες ή κατηγορίες.
29.2.3.5. Να διευκρινιστεί εάν, στην κατανομή, η αντιμετώπιση των εγγραφών ή
των αιτήσεων εγγραφής μπορεί να εξαρτάται από την επιχείρηση μέσω
της οποίας γίνονται οι εγγραφές ή υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής.
29.2.3.6. Να διευκρινιστεί εάν στην κατανομή των κινητών αξιών του τμήματος
που προορίζεται για μικροεπενδυτές προβλέπεται ελάχιστο ποσό ανά
εγγραφόμενο.
29.2.3.7. Όροι κλεισίματος της προσφοράς και ημερομηνία του νωρίτερου δυνα
τού κλεισίματος της προσφοράς.
29.2.3.8. Να διευκρινιστεί εάν επιτρέπονται ή όχι πολλαπλές εγγραφές και, εάν
δεν επιτρέπονται, πώς θα γίνει η επεξεργασία ενδεχόμενων πολλαπλών
εγγραφών.
29.2.3.9. Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού που τους
αναλογεί στην κατανομή και διευκρίνιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί
να αρχίσει πριν από τη γνωστοποίηση αυτή.
29.2.4.

Κατανομή πρόσθετων κινητών αξιών στους εγγραφέντες (οver-allo
tment) και δικαίωμα κάλυψής της από τους αναδόχους (green shoe):

29.2.4.1. Ύπαρξη και έκταση τυχόν διευκόλυνσης κατανομής πρόσθετων κινη
τών αξιών στους εγγραφέντες ή/και διευκόλυνσης κάλυψής της από
τους αναδόχους.
29.2.4.2. Ενδεχόμενη περίοδος χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης κατανομής
πρόσθετων κινητών αξιών και της διευκόλυνσης κάλυψής της.
29.2.4.3. Ενδεχόμενοι όροι χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης κατανομής πρό
σθετων κινητών αξιών και της διευκόλυνσης κάλυψής της.
29.3.

Καθορισμός της τιμής

29.3.1.

Τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι κινητές αξίες. Εάν η τιμή δεν
είναι γνωστή ή εάν δεν υπάρχει καθιερωμένη ή/και ρευστή αγορά για
τις κινητές αξίες, να αναφερθεί η μέθοδος καθορισμού της τιμής προ
σφοράς και το πρόσωπο που καθόρισε ή είναι τυπικά υπεύθυνο για τον
καθορισμό των σχετικών κριτηρίων. Να αναφερθεί το ποσό τυχόν
εξόδων και φόρων που βαρύνουν ειδικά τον εγγραφόμενο ή τον αγο
ραστή.

29.3.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης της τιμής της προσφοράς.

29.3.3.

Εάν υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει σημαντική διαφορά μεταξύ της τιμής
της δημόσιας προσφοράς και του κόστους σε μετρητά που βαρύνει
πραγματικά μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργά
νων ή διευθυντικά στελέχη, ή συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, για
κινητές αξίες τις οποίες απέκτησαν με συναλλαγές που πραγματοποί
ησαν κατά το τελευταίο έτος, ή τις οποίες έχουν δικαίωμα να αποκτή
σουν, να περιληφθεί μια σύγκριση μεταξύ της συνεισφοράς του κοινού
στην προτεινόμενη δημόσια προσφορά και της πραγματικής εισφοράς
διαθεσίμων εκ μέρους των προσώπων αυτών.
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29.4.

Τοποθέτηση και αναδοχή

29.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονιστών της παγκό
σμιας έκδοσης και των μεμονωμένων τμημάτων της και, εφόσον είναι
γνωστό στον εκδότη, των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή
της στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.

29.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις
πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

29.4.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να ανα
λάβουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων
που έχουν συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη
δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Αναφορά
των σημαντικών στοιχείων των συμφωνιών, περιλαμβανομένων των
ποσοστώσεων. Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης,
διευκρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος. Αναφορά του συνολικού
ποσού της προμήθειας αναδοχής και της προμήθειας τοποθέτησης.

29.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο συνάφθηκε ή θα συναφθεί η συμφωνία ανα
δοχής.

30.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

30.1.

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα απο
τελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, ενόψει
της διανομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγο
ρές με διευκρίνιση των αγορών αυτών. Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να
γίνεται χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή σε διαπραγμά
τευση θα εγκριθεί οπωσδήποτε. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι
ημερομηνίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές
σε διαπραγμάτευση.

30.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες,
εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της
ιδίας κατηγορίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν δεκτές
σε διαπραγμάτευση.

30.3.

Εάν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία των κινητών
αξιών για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, εγγρά
φονται ή διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση κινητές αξίες της ιδίας
κατηγορίας ή εάν κινητές αξίες άλλων κατηγοριών δημιουργούνται για
δημόσια ή ιδιωτική τοποθέτηση, πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς η
φύση αυτών των πράξεων καθώς και ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά
των κινητών αξιών που αφορούν.

30.4.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν αναλάβει ανέκκλητη
δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενής
αγορές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς
και πώλησης, και περιγραφή των όρων της δέσμευσής τους.

30.5.

Σταθεροποίηση: εάν ένας εκδότης ή ένας μέτοχος που επιθυμεί να
πωλήσει έχει παράσχει δικαίωμα αγοράς πρόσθετων κινητών αξιών
σε περίπτωση υπερκάλυψης της προσφοράς (οver-allotment option),
ή εάν με άλλο τρόπο προτείνεται η διενέργεια πράξεων σταθεροποί
ησης της τιμής σε σχέση με μια προσφορά.

30.6.

Να διευκρινιστεί ότι οι πράξεις σταθεροποίησης μπορεί να μην διενερ
γηθούν, ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα διενεργηθούν πραγματικά
και ότι μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή.

30.7.

Να διευκρινιστεί η αρχή και το τέλος της περιόδου εντός της οποίας
μπορούν να διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης.

30.8.

Να διευκρινιστεί η ταυτότητα του υπευθύνου για τη σταθεροποίηση σε
κάθε ενδιαφερόμενη χώρα, εκτός εάν δεν είναι γνωστή κατά το χρόνο
της δημοσίευσης.

30.9.

Να διευκρινιστεί ότι οι πράξεις σταθεροποίησης μπορούν να έχουν ως
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση στην αγορά τιμής υψηλότερης από εκείνη
που θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά.
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31.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ
ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

31.1.

Λόγοι της προσφοράς και χρησιμοποίηση των εσόδων

31.1.1.

Λόγοι της προσφοράς και, κατά περίπτωση, του εκτιμώμενου καθαρού
ποσού των εσόδων, αναλυτικά ανά κύρια προβλεπόμενη χρήση και
κατά σειρά προτεραιότητας των κυριότερων χρήσεων. Εάν ο εκδότης
γνωρίζει ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επαρκέσουν για τη χρημα
τοδότηση όλων των προτεινόμενων χρήσεων, να αναφερθεί το ποσό
και οι πηγές των συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται. Πρέ
πει να αναφερθεί λεπτομερώς η χρήση των εσόδων, ιδίως εάν αυτά
χρησιμοποιούνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός της
συνήθους δραστηριότητας, για τη χρηματοδότηση προαναγγελθεισών
αποκτήσεων άλλων επιχειρήσεων ή για την εξόφληση, μείωση ή εξα
γορά χρεών.

31.2.

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν
στην έκδοση/προσφορά

31.2.1.

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμε
νων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, με προσδιορι
σμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

31.3.

Παράγοντες κινδύνου

31.3.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου», των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά
τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές σε διαπραγ
μάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς
αυτών των κινητών αξιών.

32.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙ
ΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

32.1.

Συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης/προσφοράς. και εκτίμηση των
συνολικών δαπανών της.

▼C1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο
αναφοράς για τράπεζες (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά
πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστι
κών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα
καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να
αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλα
βαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέ
χονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την
περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργά
νωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή
δεν ορίστηκαν εκ νέου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να
γνωστοποιηθούν, εφόσον είναι σημαντικές.

3.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν
την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι
των επενδυτών για τους εκδοθέντες τίτλους.

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

4.1.

Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη:

4.1.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

4.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·

4.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη,
εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

4.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο
εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και η διεύθυνση και
ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου
άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον
της καταστατικής του έδρας)·

4.1.5.

κάθε πρόσφατο γεγονός που αφορά ειδικά τον εκδότη και το οποίο έχει
ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς του.

5.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑΣ

5.1.

Κυριότερες δραστηριότητες:

5.1.1.

Περιγράφονται οι κυριότερες δραστηριότητες του εκδότη, αναφέροντας
τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπη
ρεσιών που παρασχέθηκαν·

5.1.2.

αναφορά κάθε σημαντικού νέου προϊόντος ή/και δραστηριότητας·
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5.1.3.

Κυριότερες αγορές·
Σύντομη περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποι
είται ο εκδότης.

5.1.4.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη, στο
έγγραφο αναφοράς, σχετικά με την ανταγωνιστική του θέση.

6.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

6.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο
όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

6.2.

Εάν ο εκδότης εξαρτάται από άλλες οντότητες του ομίλου, το στοιχείο
αυτό πρέπει να αναφερθεί με σαφή τρόπο και παράλληλα να διευκρινι
σθεί αυτή η εξάρτηση.

7.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

7.1.

Ο εκδότης δηλώνει ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επη
ρέασε τις προοπτικές του εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων
δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του.
Εάν ο εκδότης αδυνατεί να κάνει τέτοια δήλωση, γνωστοποιούνται οι
λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής αρνητικής μεταβολής.

7.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή
γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημα
ντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

8.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση
κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στα σημεία 8.1 και 8.2:

8.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις στις
οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.
Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγο
ντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτι
κών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες
που κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των
οργάνων αυτών· πρέπει εξάλλου οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα
κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς
και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις
οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6
8.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να
ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγ
κτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε
ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποι
ήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασι
κές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο
οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά
στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρό
κειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγημα
τικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθ
μητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το
ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληρο
φόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά
στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.
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8.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών στηρίζεται σε βάση συγκρίσιμη
με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

9.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

9.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απα
σχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων
τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι
σημαντικές για τον εκδότη:
α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·
β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας.

9.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών οργάνων
Να περιγραφούν με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερό
ντων μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι της εκδότριας οντότη
τας οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 9.1 και των ιδιω
τικών συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού.
Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, προσαρτάται
σχετική δήλωση.

10.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

10.1.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς
και τα μέτρα που λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος
δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

10.2.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρ
μογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει
αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

11.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ,
ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

11.1.

Ιστορικές (για παρελθούσες χρήσεις) χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Παρατίθενται ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή για λιγότερες, εφόσον ο εκδότης
δεν έχει συμπληρώσει τριετία από την έναρξη άσκησης των δραστη
ριοτήτων του), και η έκθεση ελέγχου για κάθε χρήση. ►M2 Εάν ο
εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του
στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαι
τούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστο
ρικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή τη συνολική
χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις
δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. ◄ Οι χρηματο
οικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζο
νται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους
εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες
χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με
βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι
ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω πρότυπα, καταρτίζο
νται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων.
Οι πλέον πρόσφατες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
καταρτίζονται και παρουσιάζονται υπό μορφή συμβατή με εκείνη
που θα υιοθετηθεί στις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
που θα δημοσιεύσει ο εκδότης, λαμβανομένης υπόψη της λογιστικής
νομοθεσίας, των λογιστικών προτύπων και των λογιστικών αρχών που
εφαρμόζονται στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
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Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομι
κής δραστηριότητάς για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγμένες
ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο αυτή
καταρτίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με
τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για
κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονο
μικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά
λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα
αυτά. Αυτές οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
είναι ελεγμένες.
Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν
σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ισολογισμό·
β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·
γ) σε περίπτωση εισαγωγής κινητών αξιών για διαπραγμάτευση μόνο
σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατάσταση ταμειακών ροών·
δ) τις λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι
ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζε
ται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες
αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με
τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρό
τυπο.
11.2.

Οικονομικές καταστάσεις
Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις
ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ενοποιημένες οικονομικές
του καταστάσεις.

11.3.

Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

11.3.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση
ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η
εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή
η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατί
θενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική
αιτιολόγηση.

11.3.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους νόμιμους ελεγκτές.

11.3.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και διευκρινίζεται
ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

11.4.

Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

11.4.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των 18 μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου αναφοράς.
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11.5.

Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

11.5.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμέ
νων οικονομικών καταστάσεών του, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
περιληφθούν στο έγγραφο αναφοράς. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξα
μηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποτελέσει το αντι
κείμενο ελέγχου ή περιορισμένου ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση πρέπει
επίσης να περιληφθεί. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί
ή δεν έχουν υποβληθεί σε περιορισμένο έλεγχο, το γεγονός αυτό πρέ
πει να αναφερθεί.

11.5.2.

Εάν το έγγραφο αναφοράς έχει συνταχθεί περισσότερο από εννέα
μήνες μετά τη λήξη της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, τότε το έγγραφο
αυτό πρέπει να περιλάβει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
που καλύπτουν τουλάχιστον τους έξι πρώτους μήνες της νέας χρήσης.
Εάν οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ανέλεγκτες,
το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

Οι εν λόγω ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που αντιστοι
χούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο
των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η
απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

11.6.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον
δώδεκα μηνών, για κάθε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέ
χεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη και έχει περιέλθει σε γνώση του)
η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη ή/και
του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διαδικασίες, προσαρτάται
σχετική αρνητική δήλωση.

11.7.

Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
εκδότη
Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή
εμπορική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της
τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομι
κές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον δεν
έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, προσαρτάται σχετική αρνη
τική δήλωση.

12.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συνοπτική περιγραφή κάθε σημαντικής σύμβασης που δεν εμπίπτει σε
εκείνες που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
εκδότη, και η οποία μπορεί να δημιουργήσει για οποιοδήποτε μέλος
του ομίλου δικαίωμα ή υποχρέωση που επηρεάζει σημαντικά την ικα
νότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των
κατόχων των εκδοθέντων τίτλων.

13.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙ
ΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

13.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον
εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του
τμήματος του εγγράφου αναφοράς.
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13.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων ο
εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληρο
φορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν
παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες
ανακριβείς ή παραπλανητικές. Εξάλλου, ο εκδότης οφείλει να προσ
διορίσει την (τις) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.

14.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια ισχύος του ενημε
ρωτικού δελτίου, για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφο αυτών των
εγγράφων) δύναται να διενεργηθεί έλεγχος:
α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·
β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρο
γνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος
των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής
στο ενημερωτικό δελτίο·
γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην
περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του εκδότη και των θυγατρικών του για κάθε μία των δύο χρήσεων
που προηγούνται της δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία αυτά το κοινό μπορεί να εξετά
σει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για σημείωμα κινητής αξίας που
αφορά παράγωγα μέσα κινητών αξιών (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά
του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά
πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστι
κών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα
καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να
αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλα
βαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέ
χονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά
τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές σε διαπραγ
μάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς
αυτών των κινητών αξιών. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμ
βάνει προειδοποίηση προς τους επενδυτές για τον κίνδυνο απώλειας
της αξίας όλης της επένδυσής τους ή μέρους αυτής, κατά περίπτωση,
ή/και, εάν η υποχρέωση του επενδυτή δεν περιορίζεται στην αξία της
επένδυσής του, αναφορά του γεγονότος αυτού και περιγραφή των περι
στάσεων στις οποίες γεννάται η εν λόγω πρόσθετη υποχρέωση καθώς
και των πιθανών χρηματοοικονομικών επιπτώσεων.

▼M6
3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν
στην έκδοση/προσφορά

▼C1

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμε
νων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, με προσδιορι
σμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

3.2.

Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων όταν αυτοί δεν είναι η
πραγματοποίηση κέρδους ή/και η αντιστάθμιση ορισμένων κινδύνων.
Εάν γνωστοποιούνται οι λόγοι της προσφοράς και η χρήση των εσό
δων, να αναφερθούν τα συνολικά καθαρά έσοδα και οι εκτιμώμενες
συνολικές δαπάνες της έκδοσης/προσφοράς.

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ/ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

Πληροφορίες για τις κινητές αξίες

4.1.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που
προσφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου
του κωδικού ISIN ((International Security Identification Number) ή
άλλου τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.
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4.1.2.

Στους επενδυτές παρέχονται σαφείς και πλήρεις εξηγήσεις που τους
επιτρέπουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η αξία της επέν
δυσής τους επηρεάζεται από την αξία του ή των υποκείμενων περιου
σιακών στοιχείων, ιδίως στις περιστάσεις στις οποίες οι κίνδυνοι είναι
περισσότερο εμφανείς, εκτός εάν η ανά μονάδα ονομαστική αξία των
κινητών αξιών είναι τουλάχιστον ►M5 100 000 ◄ ευρώ ή η τιμή
κτήσής τους είναι τουλάχιστον ►M5 100 000 ◄ ευρώ ανά κινητή
αξία.

4.1.3.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινητές αξίες.

4.1.4.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες έχουν μορφή ονομαστικών τίτ
λων ή τίτλων στον κομιστή, ενσώματη ή άυλη μορφή. Στην τελευταία
περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που
είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

4.1.5.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης.

4.1.6.

Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών αξιών που προσφέ
ρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή
τυχόν ρητρών που έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή ή
να την εξαρτήσουν από τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις του
εκδότη.

4.1.7.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων
περιορισμών τους, που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες και
διαδικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

4.1.8.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και
εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν
ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι κινητές αξίες.

4.1.9.

Αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των κινητών αξιών.

4.1.10.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

4.1.11.

— Ημερομηνία ή προθεσμία κατά την οποία τα παράγωγα μέσα κινη
τών αξιών καθίστανται ληξιπρόθεσμα ή απαιτητά
— Ημερομηνία άσκησης ή τελική ημερομηνία αναφοράς

4.1.12.

Περιγραφή της διαδικασίας διακανονισμού των παράγωγων μέσων
κινητών αξιών.

4.1.13.

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται ενδεχόμενη
απόδοση επί των παράγωγων μέσων κινητών αξιών, αναφορά της ημε
ρομηνίας πληρωμής ή παράδοσης, και αναφορά του τρόπου υπολογι
σμού της.

4.1.14.

Για τη χώρα της καταστατικής έδρας του εκδότη και τη χώρα ή τις
χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή σε δια
πραγμάτευση:
α) πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή επί των
εισοδημάτων από τις κινητές αξίες·
β) διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της κράτησης
των φόρων στην πηγή.

4.2.

Πληροφορίες σχετικά με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο

4.2.1.

Ημερομηνία άσκησης ή τελική τιμή αναφοράς του υποκείμενου περι
ουσιακού στοιχείου.

4.2.2.

Αναφορά του είδους του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και
λεπτομέρειες για τα σημεία αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με το
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο:
— αναφορά της πηγής στην οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες
για τις παρελθούσες και μελλοντικές επιδόσεις του υποκείμενου
περιουσιακού στοιχείου καθώς και για τη μεταβλητότητά του,
— εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι κινητή αξία, να ανα
φερθεί:
— η επωνυμία του εκδότη της κινητής αξίας,
— ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) ή
άλλος τέτοιος κωδικός αναγνώρισης κινητών αξιών,
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— εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι δείκτης, να αναφερ
θεί:
— η ονομασία του δείκτη,
— περιγραφή του δείκτη, εάν καταρτίζεται από τον εκδότη ή από
οποιαδήποτε νομική οντότητα ανήκουσα στον ίδιο όμιλο,
— περιγραφή του δείκτη που παρέχεται από νομική οντότητα ή
φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί σε συνδυασμό με τον εκδότη
ή εξ ονόματός του, εκτός εάν το ενημερωτικό δελτίο περιέχει
τις ακόλουθες δηλώσεις:
— το πλήρες σύνολο των κανόνων του δείκτη και οι πληρο
φορίες σχετικά με την επίδοση του δείκτη είναι δωρεάν
διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του εκδότη ή του παρόχου
του δείκτη,
και
— οι ισχύοντες κανόνες (συμπεριλαμβανομένων της μεθοδολο
γίας του δείκτη για την επιλογή και την επανεξισορρόπηση
του συνιστωσών του δείκτη, περιγραφής συμβάντων διατα
ραχής της αγοράς και κανόνων προσαρμογής) βασίζονται σε
προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.
Εάν ο δείκτης δεν έχει καταρτιστεί από τον εκδότη, αναφέρονται
τα σημεία στα οποία μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για τον
δείκτη.

▼C1
— εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι επιτόκιο, να περι
γραφεί:
— το επιτόκιο,
— άλλα:
— Όταν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο δεν εμπίπτει στις
παραπάνω κατηγορίες, το σημείωμα κινητής αξίας πρέπει να
περιέχει ισοδύναμες πληροφορίες.
— όταν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι καλάθι υποκείμε
νων περιουσιακών στοιχείων, να γνωστοποιηθούν:
— τους συντελεστές στάθμισης του κάθε υποκείμενου περιουσια
κού στοιχείου που περιλαμβάνεται στο καλάθι.
4.2.3.

Περιγραφή κάθε διαταραχής της αγοράς ή του διακανονισμού που
μπορεί να επηρεάσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

4.2.4.

Κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζονται σε περίπτωση γεγονότος που
επηρεάζει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

5.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.

Όροι, στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και
διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.1.

Όροι στους οποίους υπόκειται η προσφορά.

5.1.2.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς·εάν το ποσό της προσφοράς
δεν έχει καθοριστεί, να αναφερθεί ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοί
νωσης στο κοινό του ποσού της προσφοράς.

5.1.3.

Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των δυνατών μεταβολών της,
κατά την οποία η προσφορά θα είναι ανοικτή και περιγραφή της δια
δικασίας υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.4.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό της αίτησης εγγρα
φής (είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο
ποσό).

5.1.5.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης των κινητών αξιών.

5.1.6.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας δημοσιοποίησης
των αποτελεσμάτων της προσφοράς.
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5.2.

Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

5.2.1.

Κατηγορίες δυνητικών επενδυτών στους οποίες προσφέρονται οι κινη
τές αξίες. Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές δύο ή
περισσοτέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της προοριζόταν ή προορίζε
ται για ορισμένες από αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα
αυτό.

5.2.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού που τους
αναλογεί στην κατανομή και διευκρίνιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί
να αρχίσει πριν από τη γνωστοποίηση αυτή.

5.3.

Καθορισμός της τιμής
Να αναφερθεί η αναμενόμενη τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι
κινητές αξίες ή η μέθοδος προσδιορισμού της τιμής αυτής και η δια
δικασία γνωστοποίησής της. Να αναφερθεί το ποσό τυχόν εξόδων και
φόρων που βαρύνουν ειδικά τους εγγραφόμενους ή τους αγοραστές.

5.4.

Τοποθέτηση και αναδοχή

5.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονιστών της παγκό
σμιας έκδοσης και των μεμονωμένων τμημάτων της και, εφόσον είναι
γνωστό στον εκδότη, των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή
της στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.

5.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις
πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

5.4.3.

Αναφορά των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την
αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων που έχουν
συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη δέσμευση
ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Εάν η αναδοχή δεν
αφορά το σύνολο της έκδοσης, διευκρίνιση του μη καλυπτόμενου
τμήματος.

5.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο συνάφθηκε ή θα συναφθεί η συμφωνία ανα
δοχής.

5.4.5.

Ονομασία και διεύθυνση του φορέα υπολογισμού.

6.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

6.1.

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα απο
τελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, ενόψει
της διανομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγο
ρές με διευκρίνιση των αγορών αυτών. Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να
γίνεται χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή σε διαπραγμά
τευση θα εγκριθεί οπωσδήποτε. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι
ημερομηνίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές
σε διαπραγμάτευση.

6.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες,
εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της
ιδίας κατηγορίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν δεκτές
σε διαπραγμάτευση.

6.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν αναλάβει ανέκκλητη
δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενής
αγορές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς
και πώλησης, και περιγραφή των όρων της δέσμευσής τους.

7.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι που συνδέο
νται με την έκδοση, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήρ
γησαν οι σύμβουλοι αυτοί.

7.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημεί
ωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγ
κτές και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση αυτή
ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, περίληψή της.
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7.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προ
σώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού
του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και
κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει
στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη
μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου που ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήμα
τος του σημειώματος κινητής αξίας.

7.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων
γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πλη
ροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρ
χουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφο
ρίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, ο εκδότης οφείλει να
προσδιορίσει την (τις) πηγή(ές) των πληροφοριών αυτών.

7.5.

Ο εκδότης διευκρινίζει στο ενημερωτικό δελτίο εάν προτίθεται ή όχι να
παράσχει μετά την έκδοση πληροφορίες. Εάν ο εκδότης έχει αναφέρει
ότι προτίθεται να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, να διευκρινί
σει στο ενημερωτικό δελτίο ποιες πληροφορίες θα γνωστοποιούνται και
τα σημεία στα οποία μπορούν να ληφθούν οι πληροφορίες αυτές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για σημείωμα κινητής αξίας που
αφορά
χρεωστικούς
τίτλους
ονομαστικής
αξίας
τουλάχιστον
►M5 100 000 ◄ EUR έκαστος
(πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρό
σωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθή
κοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να ανα
φερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο ενημερωτικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύ
νων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις
κινητές αξίες που γίνονται δεκτές σε διαπραγμάτευση, ώστε να είναι
δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς αυτών των κινητών αξιών.

▼M6
3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▼C1
Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν
στην έκδοση
Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμε
νων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση, με προσδιορισμό των σχε
τικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.
4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

Συνολικό ποσό των κινητών αξιών που εισάγονται σε διαπραγμάτευση.

4.2.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που εισά
γονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου του κωδικού ISIN ((Inter
national Security Identification Number) ή άλλου τέτοιου κωδικού ανα
γνώρισης κινητών αξιών.

4.3.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινητές αξίες.

4.4.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες έχουν μορφή ονομαστικών τίτλων
ή τίτλων στον κομιστή, ενσώματη ή άυλη μορφή. Στην τελευταία περί
πτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι
επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

4.5.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης.

4.6.

Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών αξιών που εισάγονται
σε διαπραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή τυχόν ρητρών που έχουν
σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή ή να την εξαρτήσουν από
τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις του εκδότη.
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4.7.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων
περιορισμών τους, που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες και δια
δικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

4.8.

Ονομαστικό επιτόκιο και διατάξεις σχετικά με την πληρωμή των τόκων:

▼M5
— Η ημερομηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι και η
ημερομηνία πληρωμής των τόκων.
— Η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων ως προς τους τόκους και το
κεφάλαιο.
Εάν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, δήλωση που αναφέρει το είδος του
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και περιγραφή του υποκείμενου
περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζεται και της μεθόδου που χρη
σιμοποιείται για τη συσχέτισή του υποκειμένου περιουσιακού στοιχείου
και του επιτοκίου.
— Περιγραφή κάθε διαταραχής της αγοράς ή του διακανονισμού που
μπορεί να επηρεάσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
— Κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζονται σε περίπτωση γεγονότος
που επηρεάζει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
— Ονομασία του φορέα υπολογισμού.

▼C1
4.9.

Ημερομηνία λήξης και τρόπος απόσβεσης του δανείου, περιλαμβανομέ
νων των διαδικασιών εξόφλησης. Εάν προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης
αποπληρωμής με πρωτοβουλία του εκδότη ή του κατόχου, να αναφερ
θούν οι σχετικοί όροι.

4.10.

Απόδοση.

4.11.

Να διευκρινιστούν οι τρόποι εκπροσώπησης των κατόχων χρεωστικών
τίτλων, και ιδίως η επωνυμία του οργανισμού που εκπροσωπεί τους
επενδυτές και οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εκπροσώπηση αυτή.
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία οι επενδυτές μπορούν να έχουν
πρόσβαση στις συμβάσεις που διέπουν αυτές τις μορφές εκπροσώπησης.

4.12.

Να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων
δημιουργήθηκαν ή/και εκδόθηκαν οι κινητές αξίες.

4.13.

Ημερομηνία έκδοσης των κινητών αξιών.

4.14.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

5.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

5.1.

Να αναφερθεί η αγορά στην οποία θα διαπραγματεύονται οι κινητές
αξίες για τις οποίες εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο. Εάν είναι γνωστές,
να αναφερθούν οι ημερομηνίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το
νωρίτερο δεκτές σε διαπραγμάτευση.

5.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις
πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

6.

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Εκτίμηση των συνολικών δαπανών για την εισαγωγή σε διαπραγμάτευ
ση.

7.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι, να διευκρινι
στεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησαν οι σύμβουλοι αυτοί.

7.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημεί
ωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές
και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση αυτή ή, με
έγκριση της αρμόδιας αρχής, περίληψή της.
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7.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώ
που που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδό
τη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευ
κρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή
και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του
προσώπου που ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημει
ώματος κινητής αξίας.

7.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων
γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληρο
φορίες που έχουν δημοσιευθεί απ' αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανα
κριβείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, προσδιορίζεται(ονται) η (οι)
πηγή(ές) των πληροφοριών αυτών.

7.5.

Να αναφερθούν οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας που απονεμήθηκαν
στον εκδότη ή στους χρεωστικούς τίτλους του μετά από αίτημα του
εκδότη ή με τη συνεργασία του κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

▼M8
Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για την υποκείμενη μετοχή

▼C1
1.

Περιγραφή των υποκείμενων μετοχών

1.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας μετοχών.

1.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν οι
μετοχές.

1.3.

Να διευκρινιστεί εάν οι μετοχές είναι ονομαστικές ή στον κομιστή,
ενσώματες ή άυλες. Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το
όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την
τήρηση των αρχείων.

1.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι μετοχές.

1.5.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων
περιορισμών τους, που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες και δια
δικασία άσκησης αυτών των δικαιωμάτων.
— Δικαίωμα μερίσματος:
— σταθερή(-ές) ημερομηνία(-ες) κατά την οποία(-ες) γεννάται το
δικαίωμα·
— χρόνος παραγραφής του δικαιώματος σε μέρισμα και πρόσωπο
που ωφελείται από την παραγραφή·
— περιορισμοί όσον αφορά τα μερίσματα και διαδικασίες για κατό
χους μη κατοίκους·
— ποσό ή τρόπος υπολογισμού του μερίσματος, περιοδικότητα και
σωρευτική ή μη σωρευτική φύση των πληρωμών.
— Δικαιώματα ψήφου.
— Δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή εκδόσεων μετοχών της ιδίας
κατηγορίας.
— Δικαίωμα στα κέρδη του εκδότη.
— Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε περίπτωση εκκαθάρισης.
— Ρήτρες εξαγοράς.
— Ρήτρες μετατροπής.

1.6.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να περιληφθεί δήλωση με τις αποφάσεις,
άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουρ
γηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι μετοχές.

1.7.

Να διευκρινιστεί εάν και πότε οι μετοχές θα εισαχθούν ή εισήχθησαν σε
διαπραγμάτευση.

1.8.

Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών.

1.9.

Να αναφερθεί εάν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και
κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετο
χών.

1.10.

Να αναφερθούν οι δημόσιες προσφορές τρίτων για την εξαγορά του
μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη κατά την τελευταία και την τρέχουσα
χρήση. Να διευκρινιστούν η τιμή και οι όροι ανταλλαγής των προσφο
ρών αυτών, καθώς και το αποτέλεσμά τους.

1.11.

Επίπτωση στον εκδότη των υποκείμενων μετοχών από την άσκηση του
σχετικού δικαιώματος και δυνητική μείωση της συμμετοχής των μετό
χων.

2.

Εάν ο εκδότης των υποκείμενων μετοχών είναι οντότητα του ιδίου ομί
λου, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τον εκδότη είναι
εκείνες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημερωτικό δελτίο του εγγρά
φου αναφοράς για μετοχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο
αναφοράς για κινητές αξίες εκδιδόμενες από οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων κλειστού τύπου (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
Εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται στο παρόν πρότυπο ενημερωτικού δελ
τίου, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων παρέχει και τις πληροφορίες που
απαιτούνται στα σημεία 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16,
17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος I (ελάχιστες απαιτήσεις
γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές – πρό
τυπο ενημερωτικού δελτίου).
1.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.1.

Λεπτομερής περιγραφή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής που
προτίθεται να ακολουθήσει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων και
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι επενδυτικοί στόχοι και
πολιτική μπορούν να μεταβληθούν, με αναφορά των περιπτώσεων στις
οποίες η μεταβολή αυτή απαιτεί την έγκριση των επενδυτών. Περιγραφή
κάθε τεχνικής και μέσου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στη διαχεί
ριση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

1.2.

Όρια δανεισμού ή/και δανειακής επιβάρυνσης του οργανισμού συλλογι
κών επενδύσεων. Εάν δεν προβλέπονται τέτοια όρια, προσαρτάται σχε
τική δήλωση.

1.3.

Ρυθμιστικό καθεστώς του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και ανα
φορά της κάθε ρυθμιστικής αρχής στην χώρα σύστασής του.

1.4.

Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο οργα
νισμός συλλογικών επενδύσεων.

2.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΠΙΟΠΙΟΜΟΙ

2.1.

Αναφορά των επενδυτικών περιορισμών που εφαρμόζονται στον οργανι
σμό συλλογικών επενδύσεων, εφόσον υφίστανται, και περιγραφή του
τρόπου ενημέρωσης των κατόχων των κινητών αξιών για τα μέτρα
που θα λάβει ο διαχειριστής των επενδύσεων σε περίπτωση μη τήρησης
αυτών των περιορισμών.

2.2.

Όταν ποσοστό μεγαλύτερο από το 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού
ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (εκτός εάν εφαρμόζονται τα
σημεία 2.3 ή 2.5) μπορεί:
α) να αποτελέσει, άμεσα ή έμμεσα, το αντικείμενο επένδυσης ή δανείου
σε οποιοδήποτε μεμονωμένο εκδότη (συμπεριλαμβανομένων των
θυγατρικών ή των ελεγχόμενων από τον εκδότη εταιρειών);
ή
β) να επενδυθεί σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να επενδύσουν
πέραν του 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού τους σε άλλους οργα
νισμούς συλλογικών επενδύσεων (ανοικτού ή/και κλειστού τύπου);
ή
γ) να εκτεθεί στον πιστωτικό κίνδυνο ή στον κίνδυνο φερεγγυότητας
ενός αντισυμβαλλόμενου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών ή
των ελεγχόμενων από τον αντισυμβαλλόμενο εταιρειών)·
πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
i) πληροφορίες για κάθε εκδότη/οργανισμό συλλογικών επενδύσεων/
αντισυμβαλλόμενο ίδιες με εκείνες που προβλέπονται στις ελάχιστες
απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφο
ράς για μετοχές – πρότυπο ενημερωτικού δελτίου [στην περίπτωση
του στοιχείου α)] ή το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες εκδιδό
μενες από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου πρότυπο ενημερωτικού δελτίου [στην περίπτωση του στοιχείου β)]
ή το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και για παράγωγα
μέσα
κινητών
αξιών
ονομαστικής
αξίας
τουλάχιστον
►M5 100 000 ◄ ευρώ έκαστος - πρότυπο ενημερωτικού δελτίου
[στην περίπτωση του στοιχείου γ)];
ή
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ii) εάν οι εκδοθείσες κινητές αξίες από τον εκδότη/οργανισμό συλλογι
κών επενδύσεων/αντισυμβαλλόμενο έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγ
μάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, ή οι υποχρεώσεις του
καλύπτονται από την εγγύηση οντότητας εισηγμένης για διαπραγμά
τευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, παρατίθεται η επωνυμία,
η διεύθυνση, η χώρα σύστασης και το είδος των δραστηριοτήτων του
καθώς και η ονομασία της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες οι
κινητές του αξίες.
Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η υπέρβαση του ορίου του 20 %
οφείλεται σε ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις, μεταβολές συναλλαγματικών
ισοτιμιών, στην απόκτηση δικαιωμάτων, δωρεάν τίτλων, κερδών σε
κεφάλαιο ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που επηρεάζει όλους τους
κατόχους αυτής της επένδυσης, υπό τον όρο ότι ο αρμόδιος διαχειριστής
λαμβάνει υπόψη το όριο αυτό όταν μελετά αλλαγές στο επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο.
2.3.

Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων μπορεί να επενδύσει
ποσοστό υψηλότερο του 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού του σε
άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ανοικτού ή/και κλειστού
τύπου), να αναφερθεί εάν και πώς εξασφαλίζεται η διασπορά του κινδύ
νου σε σχέση με αυτές τις επενδύσεις. Επιπλέον, τα οριζόμενα στο
σημείο 2.2 εφαρμόζονται, σωρευτικά, στις υποκείμενες επενδύσεις του
ως εάν να επρόκειτο για άμεσες επενδύσεις.

2.4.

Όσον αφορά το στοιχείο γ) του σημείου 2.2, εάν έχουν παρασχεθεί
ασφάλειες για την κάλυψη του τμήματος του κινδύνου έναντι ενός αντι
συμβαλλόμενου που υπερβαίνει το 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού
του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, να αναφερθούν λεπτομέρειες
γι’ αυτή την παροχή ασφαλειών.

2.5.

Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δύναται να επενδύσει
ποσοστό υψηλότερο από το 40 % του ακαθάριστου ενεργητικού του σε
άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, οφείλει να γνωστοποιήσει
ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πληροφορίες για κάθε υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσε
ων, ο οποίος θεωρείται εκδότης για τους σκοπούς των ελάχιστων
απαιτήσεων γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο ανα
φοράς – πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για κινητές αξίες εκδιδόμενες
από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου·
β) εάν οι εκδοθείσες κινητές αξίες από υποκείμενο οργανισμό συλλογι
κών επενδύσεων έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμι
ζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, ή οι υποχρεώσεις του καλύπτονται από
την εγγύηση οντότητας εισηγμένης για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζό
μενη ή ισοδύναμη αγορά, παρατίθεται η επωνυμία, η διεύθυνση, η
χώρα σύστασης και το είδος των δραστηριοτήτων του καθώς και η
ονομασία της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές του
αξίες.

2.6.

Φυσικά εμπορεύματα
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων επενδύει άμεσα σε
φυσικά εμπορεύματα, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί καθώς
και το ποσοστό του ενεργητικού που πρόκειται να επενδυθεί.

2.7.

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων είναι οργανισμός συλλο
γικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, γνωστοποίηση του γεγονότος
αυτού και αναφορά του ποσοστού του χαρτοφυλακίου που πρόκειται να
επενδυθεί σε ακίνητη περιουσία καθώς και περιγραφή της ακίνητης περι
ουσίας και οποιουδήποτε σημαντικού κόστους που σχετίζεται με την
απόκτηση και την κατοχή αυτής της ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον,
επισυνάπτεται έκθεση αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας·
Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.1. γνωστοποίηση εφαρμόζεται:
α) στην οντότητα που διενεργεί την αποτίμηση·
β) σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα αρμόδια για τη διαχείριση αυτής της
ακίνητης περιουσίας.
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2.8.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα/μέσα χρηματαγοράς/συνάλλαγμα
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων επενδύει σε παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα, μέσα χρηματαγοράς ή συνάλλαγμα για σκο
πούς άλλους από εκείνους της αποδοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλα
κίου (π.χ. όταν η επένδυση γίνεται αποκλειστικά με σκοπό τη μείωση, τη
μεταφορά ή την εξάλειψη του επενδυτικού κινδύνου στις υποκείμενες
επενδύσεις ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, περιλαμβανομένης
κάθε τεχνικής ή μέσου που χρησιμοποιείται για την προστασία έναντι
συναλλαγματικών και πιστωτικών κινδύνων), αναφέρεται εάν οι επενδύ
σεις αυτές χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων ή για επενδυτι
κούς σκοπούς, ενώ παράλληλα διευκρινίζεται εάν και πώς πραγματοποι
είται η διασπορά του κινδύνου σε σχέση με αυτές τις επενδύσεις.

2.9.

Το σημείο 2.2 δεν εφαρμόζεται για επενδύσεις σε κινητές αξίες που
έχουν εκδοθεί ή καλύπτονται από την εγγύηση κυβέρνησης, κυβερνητι
κού οργανισμού ή φορέα οποιουδήποτε κράτους μέλους, των περιφερει
ακών ή τοπικών του αρχών, ή κράτους μέλους του ΟΟΣΑ.

2.10.

Το στοιχείο α) του σημείου 2.2 δεν εφαρμόζεται σε οργανισμό συλλο
γικών επενδύσεων του οποίου επενδυτικός στόχος είναι η αναπαραγωγή,
χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, ενός δημοσιευόμενου και ευρέως αναγνω
ρισμένου δείκτη που βασίζεται σε ευρύ φάσμα κινητών αξιών. Περιλαμ
βάνεται αναφορά των λεπτομερειών για τα σημεία αναζήτησης πληρο
φοριών σχετικά με τον δείκτη.

3.

ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3.1.

Αναφέρεται το πραγματικό ή εκτιμώμενο ανώτατο ποσό όλων των σημα
ντικών αμοιβών που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων οφείλει να
καταβάλει άμεσα ή έμμεσα για κάθε υπηρεσία που του παρασχέθηκε
βάσει συμφωνιών που τέθηκαν σε ισχύ κατά την ημερομηνία του εγγρά
φου αναφοράς, ή πριν από την ημερομηνία αυτή, και περιγράφεται ο
τρόπος υπολογισμού αυτών των αμοιβών.

3.2.

Περιγράφεται κάθε σημαντική ή ενδεχομένως σημαντική αμοιβή που ο
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων οφείλει να καταβάλει άμεσα ή
έμμεσα, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά βάσει των οριζόμε
νων στο σημείο 3.1.

3.3.

Εάν πάροχος υπηρεσιών του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων λαμ
βάνει οφέλη από τρίτα μέρη (πλην του οργανισμού συλλογικών επενδύ
σεων) για την παροχή υπηρεσιών στον οργανισμό συλλογικών επενδύ
σεων, και τα οφέλη αυτά δεν μπορούν να καταλογισθούν στον οργανι
σμό συλλογικών επενδύσεων, να αναφερθεί το γεγονός αυτό, η επωνυ
μία αυτού του τρίτου μέρους, εφόσον είναι διαθέσιμη, και να περιγραφεί
η φύση αυτών των οφελών.

3.4.

Αναφέρεται το όνομα του παρόχου υπηρεσιών που είναι υπεύθυνος για
τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό της καθαρής αξίας του ενεργητι
κού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

3.5.

Περιγράφεται κάθε σημαντική σύγκρουση συμφερόντων που οποιοσδή
ποτε από τους παρόχους υπηρεσιών στον οργανισμό συλλογικών επεν
δύσεων ενδέχεται αντιμετωπίσει μεταξύ των υποχρεώσεών του έναντι
του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και των υποχρεώσεών του
έναντι τρίτων μερών και των συμφερόντων τους. Να περιγραφεί κάθε
εφαρμοζόμενη ρύθμιση για την αντιμετώπιση αυτών των δυνητικών
συγκρούσεων.

4.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

4.1.

Για κάθε διαχειριστή επενδύσεων γνωστοποιούνται τα πληροφοριακά
στοιχεία που προβλέπονται στα σημεία 5.1.1 έως 5.1.4 και, εφόσον
είναι σημαντικά, τα στοιχεία του σημείου 5.1.5 του παραρτήματος I,
καθώς περιγραφή του ρυθμιστικού του καθεστώτος και της εμπειρίας
του.

4.2.

Αναφορά της επωνυμίας και σύντομη περιγραφή κάθε οντότητας που
παρέχει επενδυτικές συμβουλές για τα στοιχεία ενεργητικού του οργανι
σμού συλλογικών επενδύσεων.

▼M6

▼C1
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5.

ΘΕΜΑΤΟΘΥΛΑΚΗ

5.1.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου φύλαξης του ενεργητικού του οργανι
σμού συλλογικών επενδύσεων με αναφορά της οντότητας στην οποία
θα ανατεθεί η φύλαξη, και αναφορά κάθε σχέσης καταπίστευσης ή
παρεμφερούς σχέσης μεταξύ του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων
και τρίτου μέρους όσον αφορά την θεματοφυλακή:
Όταν ορίζεται θεματοφύλακας, διαχειριστής, ή άλλος καταπιστευματο
δόχος:
α) γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα σημεία 5.1.1
έως 5.1.4 και, εφόσον είναι σημαντικά, στο σημείο 5.1.5 του παραρ
τήματος Ι·
β) περιγράφονται οι υποχρεώσεις που υπέχει το μέρος αυτό βάσει της
συμφωνίας θεματοφυλακής ή παρεμφερούς συμφωνίας·
γ) αναφέρεται κάθε τυχόν συμφωνία ανάθεσης της φύλαξης σε άλλη
οντότητα·
δ) διευκρινίζεται το ρυθμιστικό καθεστώς αυτού του θεματοφύλακα και
της οντότητας του στοιχείου γ).

5.2.

Όταν οντότητα άλλη από εκείνες που αναφέρονται στο σημείο 5.1,
φυλάσσει στοιχεία ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσε
ων, να περιγραφεί ο τρόπος φύλαξης αυτών των στοιχείων ενεργητικού
καθώς και οποιοσδήποτε πρόσθετος κίνδυνος.

6.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

6.1.

Περιγραφή της συχνότητας, των αρχών αποτίμησης και της μεθόδου με
την οποία θα προσδιορίζεται η καθαρή αξία ενεργητικού του οργανισμού
συλλογικών επενδύσεων, με διάκριση μεταξύ κατηγοριών επενδύσεων,
και αναφορά του τρόπου με τον οποίο αυτή η καθαρή αξία ενεργητικού
θα γνωστοποιείται στους επενδυτές.

6.2.

Λεπτομέρειες όλων των περιστάσεων στις οποίες μπορεί να ανασταλεί η
αποτίμηση αυτή και αναφορά του τρόπου με τον οποίο η αναστολή θα
ανακοινώνεται ή θα καθίσταται γνωστή στους επενδυτές.

7.

ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7.1.

Στην περίπτωση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων τύπου ομπρέλας,
αναφορά κάθε σταυροειδούς υποχρέωσης που ενδέχεται να προκύψει
μεταξύ κατηγοριών επενδύσεων σε άλλους οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων και αναφορά κάθε ληφθέντος μέτρου για τον περιορισμό
αυτής της ευθύνης.

8.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΜ ΠΛΗΠΡΟΘΟΡΗΣΗ

8.1.

Όταν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ένας οργανισμός
συλλογικών επενδύσεων δεν έχει αρχίσει να διενεργεί πράξεις και δεν
έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία του
εγγράφου αναφοράς, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.
Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει αρχίσει τη διενέρ
γεια πράξεων, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο σημείο 20 του παραρτή
ματος Ι για τις ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να
πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές.

8.2.

Παρέχεται πλήρης και ουσιαστική ανάλυση του χαρτοφυλακίου του
οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (εάν τα σχετικά στοιχεία δεν
είναι ελεγμένα, σαφής διευκρίνιση του γεγονότος αυτού).

8.3.

Στο πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για κινητές αξίες αναφέρεται η
πλέον πρόσφατη καθαρή αξία ενεργητικού ανά κινητή αξία (και, εάν
τα σχετικά στοιχεία δεν είναι ελεγμένα, σαφής διευκρίνιση του γεγονό
τος αυτού).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο
αναφοράς για κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτη μέλη, τρίτες χώρες
και περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις τους (πρότυπο ενημερωτικού
δελτίου)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρό
σωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθούν το όνομα και τα καθή
κοντα των προσώπων·εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να ανα
φερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύ
νων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν
την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις σχετικές με τις κινητές
αξίες υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών.

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

3.1.

Νόμιμη ονομασία του εκδότη και σύντομη περιγραφή της θέσης του στο
εθνικό κυβερνητικό πλαίσιο.

3.2.

Διεύθυνση ή γεωγραφική θέση και νομική μορφή του εκδότη, διεύθυνση
αλληλογραφίας και αριθμός τηλεφώνου.

3.3.

Πρόσφατα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση της
φερεγγυότητας του εκδότη.

3.4.

Περιγραφή της οικονομίας του εκδότη, η οποία περιλαμβάνει:
α) τη διάρθρωση της οικονομίας με λεπτομέρειες των κυριότερων
τομέων της·
β) το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και κατανομή του ανά οικονομικό
τομέα του εκδότη για τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.

3.5.

Γενική περιγραφή του πολιτικού συστήματος και του συστήματος δια
κυβέρνησης του εκδότη, με λεπτομέρειες σχετικά με το κυβερνητικό
σώμα του εκδότη.

4.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Για τα δύο οικονομικά έτη πριν την ημερομηνία του εγγράφου αναφο
ράς, να δοθούν πληροφορίες για τα ακόλουθα:
α) φορολογικό και δημοσιονομικό σύστημα·
β) ακαθάριστο δημόσιο χρέος, με σύντομη παρουσίαση του χρέους, της
διάρθρωσης των προθεσμιών λήξης του (με αναφορά ιδίως του χρέ
ους με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη του ενός έτους), του ιστο
ρικού της εξυπηρέτησής του και των εκφρασμένων στο νόμισμα του
εκδότη και σε ξένο νόμισμα τμημάτων του. τμημάτων του·
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γ) αριθμητικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο και το ισοζύγιο πλη
ρωμών·
δ) συναλλαγματικά διαθέσιμα περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων
βαρών επ αυτών, όπως προθεσμιακές συμβάσεις ή παράγωγα·
ε) δημοσιονομική θέση και πόροι·
στ)αριθμητικά στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες.
Περιγραφή των διαδικασιών ελέγχου ή ανεξάρτητης επιθεώρησης των
λογαριασμών του εκδότη.
5.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

5.1.

Λεπτομερής περιγραφή σημαντικών μεταβολών στις πληροφορίες που
παρέχονται σύμφωνα με το σημείο 4, οι οποίες επήλθαν μετά το τέλος
του προηγούμενου οικονομικού έτους, ή κατάλληλη αρνητική δήλωση.

6.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Πληροφορίες για διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες (που,
εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, εκκρεμούν ή ενδέχεται να κινηθούν) στην
περίοδο των 12 τελευταίων μηνών τουλάχιστον, οι οποίες μπορούν να
έχουν ή είχαν στο πρόσφατο παρελθόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρη
ματοοικονομική θέση του εκδότη, ή κατάλληλη αρνητική δήλωση.

6.2.

Πληροφορίες για ενδεχομένη ασυλία του εκδότη από δικαστικές διαδι
κασίες.

7.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕ
ΡΟΝΤΩΝ
Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση και η ιδιότητά του. Εάν η
έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η
εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο
στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το
οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του εγγράφου ανα
φοράς.
Στο βαθμό που αυτό είναι γνωστό στον εκδότη, να παρασχεθούν πλη
ροφορίες για τυχόν συμφέροντα που σχετίζονται με τον εν λόγω εμπει
ρογνώμονα και μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του κατά την
προετοιμασία της έκθεσης.

8.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του εγγράφου αναφοράς μπορεί,
κατά περίπτωση, να διενεργηθεί έλεγχος στα ακόλουθα έγγραφα (ή αντί
γραφα αυτών των εγγράφων):
α) οικονομικές και ελεγκτικές εκθέσεις που αφορούν τον εκδότη και
καλύπτουν τα δύο τελευταία οικονομικά έτη και τον προϋπολογισμό
του τρέχοντος οικονομικού έτους·
β) κάθε έκθεση, αλληλογραφία και άλλο έγγραφο, αποτίμηση και
δήλωση που συντάχθηκε από οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα μετά
από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιέχεται ή αποτελεί
αντικείμενο παραπομπής στο έγγραφο αναφοράς.
Αναφορά του τόπου στον οποίο τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στο
κοινό μπορούν να εξεταστούν, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο
αναφοράς για κινητές αξίες που εκδίδονται από διεθνείς δημόσιους
οργανισμούς και για χρεωστικούς τίτλους που καλύπτονται με την
εγγύηση κράτους μέλους του ΟΟΣΑ (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρό
σωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθή
κοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να ανα
φερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν ουσιαστικά το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση
των υπευθύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού
έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύ
θυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν
την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις σχετικές με τις κινητές
αξίες υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών.

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

3.1.

Νόμιμη ονομασία του εκδότη και σύντομη περιγραφή το νομικού καθε
στώτος του.

3.2.

Τόπος της κεντρικής έδρας του εκδότη, νομική μορφή του, διεύθυνση
αλληλογραφίας και αριθμός τηλεφώνου.

3.3.

Λεπτομέρειες σχετικά με το διοικητικού οργάνου του εκδότη και περι
γραφή του συστήματος διακυβέρνησής του, εάν υπάρχει.

3.4.

Σύντομη περιγραφή του σκοπού του εκδότη και των λειτουργιών του.

3.5.

Πηγές χρηματοδότησης, εγγυήσεις και άλλες υποχρεώσεις που έχουν
έναντι του εκδότη τα μέλη του.

3.6.

Κάθε πρόσφατο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση της
φερεγγυότητας του εκδότη.

3.7.

Κατάλογος των μελών του εκδότη.

4.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1.

Δύο τελευταίες δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες που έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με τις λογιστικές και ελεγκτικές αρχές του εκδότη και σύντομη
περιγραφή αυτών των λογιστικών και ελεγκτικών αρχών.
Λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ουσιαστική μεταβολή στη χρηματοοικο
νομική θέση του εκδότη μετά το κλείσιμο των πιο πρόσφατων δημοσι
ευμένων ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ή κατάλληλη
αρνητική δήλωση.

2004R0809 — EL — 24.03.2016 — 010.001 — 121
▼C1
5.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

5.1.

Πληροφορίες για διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες (που,
εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, εκκρεμούν ή ενδέχεται να κινηθούν) στην
περίοδο των 12 τελευταίων μηνών τουλάχιστον, οι οποίες μπορούν να
έχουν ή είχαν στο πρόσφατο παρελθόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρη
ματοοικονομική θέση του εκδότη, ή κατάλληλη αρνητική δήλωση.

5.2.

Πληροφορίες για τυχόν ασυλία του εκδότη από δικαστικές διαδικασίες,
δυνάμει του καταστατικού του.

6.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΡΕ
ΡΟΝΤΩΝ
Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση πρoσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση και η ιδιότητά του. Εάν η
έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, διευκρινίζεται ότι η
εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη μορφή και στο πλαίσιο
στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου το
οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήματος του εγγράφου ανα
φοράς.
Στο βαθμό που αυτό είναι γνωστό στον εκδότη, να παρασχεθούν πλη
ροφορίες για τυχόν συμφέροντα που σχετίζονται με τον εν λόγω εμπει
ρογνώμονα και μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του κατά την
προετοιμασία της έκθεσης.

7.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του εγγράφου αναφοράς μπορεί,
κατά περίπτωση, να διενεργηθεί έλεγχος στα ακόλουθα έγγραφα (ή αντί
γραφα αυτών των εγγράφων):
α) οικονομικές και ελεγκτικές εκθέσεις που αφορούν τον εκδότη και
καλύπτουν τα δύο τελευταία οικονομικά έτη και τον προϋπολογισμό
του τρέχοντος οικονομικού έτους·
β) κάθε έκθεση, αλληλογραφία και άλλο έγγραφο, αποτίμηση και
δήλωση που συντάχθηκε από οποιοδήποτε εμπειρογνώμονα μετά
από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτε
λεί αντικείμενο παραπομπής στο έγγραφο αναφοράς·
γ) καταστατικό του εκδότη.
Αναφορά του σημείου στο οποίο το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε φυσική
ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.

▼M8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
ΜΕΡΟΣ I
Πίνακας συνδυασμών
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος I

Αριθ.
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές (προνομιούχες, εξαγοράσιμες, με προτιμησιακό δικαίωμα
εγγραφής κ.λπ.)

2

Χρεωστικοί τίτλοι (απλοί, εισοδήματος, δομημένοι κ.λπ.) ονομαστικής
αξίας μικρότερης των 100 000 ευρώ

3

Χρεωστικοί τίτλοι (απλοί, εισοδήματος, δομημένοι κ.λπ.) ονομαστικής
αξίας τουλάχιστον 100 000 ευρώ

4

Χρεωστικοί τίτλοι καλυπτόμενοι από εγγύηση τρίτου

5

Παράγωγα μέσα καλυπτόμενα από εγγύηση τρίτου

6

Κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία

7

Χρεωστικοί τίτλοι ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές τρίτων ή σε
μετοχές του εκδότη ή του ομίλου, εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Μετοχή

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(< 100 000
ευρώ)

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(> ή =
100 000
ευρώ)

Ή

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ

Κινητές
Χρεωστικοί
Οργανισμοί
αξίες εξα
Πληροφορίες
τίτλοι και
συλλογικών
σφαλισμένες
pro forma
παράγωγα
επενδύσεων
με περιου
(κατά περί
μέσα τραπε
κλειστού
σιακά στοι
πτωση)
ζών
τύπου
χεία

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

Κράτη και
περιφερει
ακές και
τοπικές
αρχές τους

Δημόσιοι
διεθνείς
οργανισμοί/
χρεωστικοί
τίτλοι εγγυη
μένοι από
κράτος
μέλος του
ΟΟΣΑ
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ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

▼M8
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος I

Αριθ.
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

8

Χρεωστικοί τίτλοι ανταλλάξιμοι ή
μετατρέψιμοι σε μετοχές τρίτων, μη
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Εκδότης ανταλλάξιμων ή μετα
τρέψιμων χρεωστικών τίτλων

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Μετοχή

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(< 100 000
ευρώ)

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(> ή =
100 000
ευρώ)

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

Ή

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ

Κινητές
Χρεωστικοί
Οργανισμοί
αξίες εξα
Πληροφορίες
τίτλοι και
συλλογικών
σφαλισμένες
pro forma
παράγωγα
επενδύσεων
με περιου
(κατά περί
μέσα τραπε
κλειστού
σιακά στοι
πτωση)
ζών
τύπου
χεία

Κράτη και
περιφερει
ακές και
τοπικές
αρχές τους

Δημόσιοι
διεθνείς
οργανισμοί/
χρεωστικοί
τίτλοι εγγυη
μένοι από
κράτος
μέλος του
ΟΟΣΑ

Εκδότης (υποκείμενων) μετο
χών
Χρεωστικοί τίτλοι ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές του εκδότη,
μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

10

Χρεωστικοί τίτλοι ανταλλάξιμοι ή
μετατρέψιμοι σε μετοχές του ομίλου,
μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Εκδότης ανταλλάξιμων ή μετα
τρέψιμων χρεωστικών τίτλων
Εκδότης (υποκείμενων) μετο
χών

11

Χρεωστικοί τίτλοι με πιστοποιητικά επιλογής που παρέχουν δικαίωμα
απόκτησης μετοχών του εκδότη, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

12

Μετοχές με πιστοποιητικά επιλογής που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης
μετοχών του εκδότη, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

13

Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης μετο
χών του εκδότη, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά
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▼M8
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος I

Αριθ.
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Μετοχή

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(< 100 000
ευρώ)

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(> ή =
100 000
ευρώ)

Κινητές
Χρεωστικοί
Οργανισμοί
αξίες εξα
Πληροφορίες
τίτλοι και
συλλογικών
σφαλισμένες
pro forma
παράγωγα
επενδύσεων
με περιου
(κατά περί
μέσα τραπε
κλειστού
σιακά στοι
πτωση)
ζών
τύπου
χεία

Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του ομί
λου, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

Ή

Ή

Ή

15

Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης μετο
χών του εκδότη ή του ομίλου, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, και
παράγωγα μέσα που συνδέονται με υποκείμενο μέσο εκτός από μετοχές
του εκδότη ή του ομίλου, μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (περι
λαμβανομένων των παράγωγων μέσων με δικαίωμα διακανονισμού τοις
μετρητοίς)

Ή

Ή

Ή

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος I

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Αριθ.

1

Μετοχές (προνομιούχες, εξαγοράσιμες, με προτιμησιακό δικαίωμα
εγγραφής κ.λπ.)

2

Χρεωστικοί τίτλοι (απλοί, εισοδήματος, δομημένοι κ.λπ.) ονομαστικής
αξίας μικρότερης των 100 000 ευρώ

Κράτη και
περιφερει
ακές και
τοπικές
αρχές τους

Δημόσιοι
διεθνείς
οργανισμοί/
χρεωστικοί
τίτλοι εγγυη
μένοι από
κράτος
μέλος του
ΟΟΣΑ

Μετοχή

Χρεωστικοί τίτ
λοι
(< 100 000
ευρώ)

Χρεωστικοί τίτ
λοι
Παράγωγα μέσα
(> ή = 100 000
ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εγγυήσεις

Κινητές αξίες
εξασφαλισμένες
με περιουσιακά
στοιχεία

Υποκείμενες
μετοχές
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ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ

▼M8
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος I

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Αριθ.
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

3

Χρεωστικοί τίτλοι (απλοί, εισοδήματος, δομημένοι κ.λπ.) ονομαστικής
αξίας τουλάχιστον 100 000 ευρώ

4

Χρεωστικοί τίτλοι καλυπτόμενοι από εγγύηση τρίτου

5

Παράγωγα μέσα καλυπτόμενα από εγγύηση τρίτου

6

Μετοχή

Χρεωστικοί τίτ
λοι
(< 100 000
ευρώ)

Χρεωστικοί τίτ
λοι
Παράγωγα μέσα
(> ή = 100 000
ευρώ)

Ή

Κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία

Ή

Ή

7

Χρεωστικοί τίτλοι ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές τρίτων ή σε
μετοχές του εκδότη ή του ομίλου, εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Ή

Ή

8

Χρεωστικοί τίτλοι ανταλλάξιμοι ή
μετατρέψιμοι σε μετοχές τρίτων, μη
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Ή

Ή

Ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι
χρεωστικοί τίτλοι

(Υποκείμενες) μετοχές

9

Χρεωστικοί τίτλοι ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές του εκδότη,
μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Εγγυήσεις

Κινητές αξίες
εξασφαλισμένες
με περιουσιακά
στοιχεία

Υποκείμενες
μετοχές

ΚΑΙ μόνο
σημείο 4.2.2

ΚΑΙ εκτός
σημείου 2

ΚΑΙ μόνο
σημεία 3.1
και 3.2

Ή

Ή
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Ή

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

▼M8
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος I

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Αριθ.
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

10

Χρεωστικοί τίτλοι ανταλλάξιμοι ή
μετατρέψιμοι σε μετοχές του ομίλου, μη
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Μετοχή

Ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι
χρεωστικοί τίτλοι

(Υποκείμενες) μετοχές

Χρεωστικοί τίτ
λοι
(< 100 000
ευρώ)

Χρεωστικοί τίτ
λοι
Παράγωγα μέσα
(> ή = 100 000
ευρώ)

Ή

Ή

Ή

Ή

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εγγυήσεις

Κινητές αξίες
εξασφαλισμένες
με περιουσιακά
στοιχεία

Υποκείμενες
μετοχές

ΚΑΙ μόνο
σημεία 3.1
και 3.2

Χρεωστικοί τίτλοι με πιστοποιητικά επιλογής που παρέχουν δικαίωμα
απόκτησης μετοχών του εκδότη, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

ΚΑΙ εκτός
σημείου 4.2.2

12

Μετοχές με πιστοποιητικά επιλογής που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης
μετοχών του εκδότη, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

ΚΑΙ εκτός
σημείου 4.2.2

13

Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης μετο
χών του εκδότη, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

ΚΑΙ εκτός
σημείου 4.2.2

14

Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών του ομί
λου, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

ΚΑΙ εκτός
σημείου 4.2.2

15

Παράγωγα μέσα που παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης μετο
χών του εκδότη ή του ομίλου, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, και
παράγωγα μέσα που συνδέονται με υποκείμενο μέσο εκτός από μετοχές
του εκδότη ή του ομίλου, μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (περι
λαμβανομένων των παράγωγων μέσων με δικαίωμα διακανονισμού τοις
μετρητοίς)
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▼M8
ΜΕΡΟΣ II
Πίνακας συνδυασμών όσον αφορά εκδόσεις δικαιωμάτων χρεωστικών τίτλων μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων με μετοχές του εκδότη και χρεωστικοί τίτλοι μετατρέψιμοι ή ανταλλάξιμοι με
μετοχές του εκδότη, όταν οι εν λόγω εκδόσεις δικαιωμάτων και οι χρεωστικοί τίτλοι εκδίδονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») ή επιχειρήσεις με μειωμένη χρηματιστηριακή
αξία («μικρής κεφαλαιοποίησης») (αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης)
Ωστόσο, οι εκδότες μπορούν να επιλέγουν να καταρτίζουν το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το καθεστώς πλήρους γνωστοποίησης.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος II: Αναλογικό Καθεστώς Γνωστοποίησης (ΑΚΓ)

Αριθ.
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Μετοχή

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(< 100 000
ευρώ)

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(> ή =
100 000
ευρώ)

Κινητές
Χρεωστικοί
Οργανισμοί
αξίες εξα
Πληροφορίες
τίτλοι και
συλλογικών
σφαλισμένες
pro forma
παράγωγα
επενδύσεων
με περιου
(κατά περί
μέσα τραπε
κλειστού
σιακά στοι
πτωση)
ζών
τύπου
χεία

Εκδόσεις δικαιωμάτων χρεωστικών τίτλων μετατρέψιμων ή ανταλλάξι
μων με μετοχές του εκδότη, όταν ο εκδότης έχει μετοχές της ίδιας
κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26α παράγραφος 2

2

Χρεωστικοί τίτλοι ΜΜΕ ή επιχειρήσεων μικρής κεφαλαιοποίησης,
ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές τρίτων ή μετοχές του εκδότη ή
του ομίλου, οι οποίες είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Ή

Ή

Ή

3

Χρεωστικοί τίτλοι ΜΜΕ ή επιχειρή
σεων μικρής κεφαλαιοποίησης,
ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε
μετοχές τρίτων, μη εισηγμένες σε
ρυθμιζόμενη αγορά

Ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι
χρεωστικοί τίτλοι

Ή

Ή

Ή

Κράτη και
περιφερει
ακές και
τοπικές
αρχές τους

Δημόσιοι
διεθνείς
οργανισμοί/
χρεωστικοί
τίτλοι εγγυη
μένοι από
κράτος
μέλος του
ΟΟΣΑ
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(Υποκείμενες) μετοχές

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛ
ΤΙΟΥ

▼M8
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος II: Αναλογικό Καθεστώς Γνωστοποίησης (ΑΚΓ)

Αριθ.
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Χρεωστικοί τίτλοι ΜΜΕ ή επιχειρήσεων μικρής κεφαλαιοποίησης,
ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές του εκδότη, μη εισηγμένες σε
ρυθμιζόμενη αγορά

5

Χρεωστικοί τίτλοι ΜΜΕ ή επιχειρή
σεων μικρής κεφαλαιοποίησης,
ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε
μετοχές του ομίλου, μη εισηγμένες σε
ρυθμιζόμενη αγορά

Μετοχή

Ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι
χρεωστικοί τίτλοι

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(> ή =
100 000
ευρώ)

Ή

Ή

Κινητές
Χρεωστικοί
Οργανισμοί
αξίες εξα
Πληροφορίες
τίτλοι και
συλλογικών
σφαλισμένες
pro forma
παράγωγα
επενδύσεων
με περιου
(κατά περί
μέσα τραπε
κλειστού
σιακά στοι
πτωση)
ζών
τύπου
χεία

Κράτη και
περιφερει
ακές και
τοπικές
αρχές τους

Δημόσιοι
διεθνείς
οργανισμοί/
χρεωστικοί
τίτλοι εγγυη
μένοι από
κράτος
μέλος του
ΟΟΣΑ

Ή

(Υποκείμενες) μετοχές

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος II: Αναλογικό Καθεστώς Γνωστοποίησης (ΑΚΓ)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Αριθ.

1

Χρεωστικοί
τίτλοι και
παράγωγα
μέσα
(< 100 000
ευρώ)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛ
ΤΙΟΥ

ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Μετοχή

Εκδόσεις δικαιωμάτων χρεωστικών τίτλων ανταλλάξιμων ή μετατρέψι
μων σε μετοχές του εκδότη, όταν ο εκδότης έχει μετοχές της ίδιας
κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26α παράγραφος 2

ΚΑΙ μόνο
σημεία 3.1
και 3.2

Χρεωστικοί τίτ
λοι
(< 100 000
EUR)

Ή

Χρεωστικοί τίτ
λοι
Παράγωγα μέσα
(>ή = 100 000
EUR)

Ή

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εγγυήσεις

Κινητές αξίες
εξασφαλισμένες
με περιουσιακά
στοιχεία

Υποκείμενες
μετοχές

ΚΑΙ εκτός
σημείου 2
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ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΡΟ
ΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

▼M8
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
Μέρος II: Αναλογικό Καθεστώς Γνωστοποίησης (ΑΚΓ)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Αριθ.
ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Μετοχή

Χρεωστικοί τίτ
λοι
(< 100 000
EUR)

Χρεωστικοί τίτ
λοι
Παράγωγα μέσα
(>ή = 100 000
EUR)

2

Χρεωστικοί τίτλοι ΜΜΕ ή επιχειρήσεων μικρής κεφαλαιοποίησης,
ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές τρίτων ή μετοχές του εκδότη ή
του ομίλου, οι οποίες είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Ή

Ή

3

Χρεωστικοί τίτλοι ΜΜΕ ή επιχειρήσεων
μικρής κεφαλαιοποίησης, ανταλλάξιμοι
ή μετατρέψιμοι σε μετοχές τρίτων, μη
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι
χρεωστικοί τίτλοι

Ή

Ή

Υποκείμενες μετοχές

Χρεωστικοί τίτλοι ΜΜΕ ή επιχειρήσεων μικρής κεφαλαιοποίησης,
ανταλλάξιμοι ή μετατρέψιμοι σε μετοχές του εκδότη, μη εισηγμένες σε
ρυθμιζόμενη αγορά

5

Χρεωστικοί τίτλοι ΜΜΕ ή επιχειρήσεων
μικρής κεφαλαιοποίησης, ανταλλάξιμοι
ή μετατρέψιμοι σε μετοχές του ομίλου,
μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

Κινητές αξίες
εξασφαλισμένες
με περιουσιακά
στοιχεία

Υποκείμενες
μετοχές

ΚΑΙ μόνο
σημείο 4.2.2

ΚΑΙ εκτός
σημείου 2

ΚΑΙ μόνο
σημεία 3.1
και 3.2

Χρεωστικοί τίτλοι

(Υποκείμενες) μετοχές

Εγγυήσεις

ΚΑΙ μόνο
σημεία 3.1
και 3.2

Ή

Ή

Ή

Ή
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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▼C1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX
Κατάλογος «ειδικών» εκδοτών
— Εταιρείες ακινήτων
— Εξορυκτικές εταιρείες
— Εταιρείες επενδύσεων
— Εταιρείες ειδικευμένες στην επιστημονική έρευνα
— Εταιρείες ηλικίας μικρότερης των τριών ετών
— Ναυτιλιακές εταιρείες
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▼M5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX
Κατάλογος προτύπων ενημερωτικού δελτίου του σημειώματος κινητής αξίας
και συνόλου(-ων) πρόσθετων πληροφοριών
Παραρτημα V

Οδηγιεσ

1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληρο
φορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και, κατά
περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά
των τμημάτων αυτών. Στην περίπτωση φυσικών προ
σώπων, συμπεριλαμβανομένων μελών των διοικητι
κών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδό
τη, να αναφερθούν το όνομα και τα καθήκοντα των
προσώπων· στην περίπτωση νομικών προσώπων να
αναφερθεί το όνομα και καταστατική τους έδρα.

Κατηγορία Α

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το ενημερωτικό δελτίο
ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό
αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερω
τικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με
την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό
του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για
ορισμένα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του ενημε
ρωτικού δελτίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικό
τητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορού
σαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Κατηγορία Α

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ενότητα με την ονομα
σία «Παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύ
νου που επηρεάζουν σημαντικά τις κινητές αξίες που
προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές προς διαπραγμά
τευση, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση του κινδύνου
αγοράς αυτών των κινητών αξιών.

3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων
που συμμετέχουν στην έκδοση/προσφορά

Κατηγορία A

▼M6

▼M5

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων
των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά
την έκδοση/προσφορά, με προσδιορισμό των εμπλε
κομένων προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.
3.2.

Κατηγορία Γ

Λόγοι της προσφοράς και χρησιμοποίηση των εσό
δων
Λόγοι της προσφοράς, εάν αυτοί δεν είναι η πραγμα
τοποίηση κέρδους ή/και η αντιστάθμιση ορισμένων
κινδύνων. Κατά περίπτωση, γνωστοποίηση των εκτι
μώμενων συνολικών εξόδων της έκδοσης/προσφοράς
και του εκτιμώμενου καθαρού ποσού των εσόδων.
Αυτά τα έξοδα και έσοδα αναλύονται ανά κύρια προ
βλεπόμενη χρήση και παρουσιάζονται κατά σειρά
προτεραιότητας των κύριων χρήσεων. Εάν ο εκδότης
γνωρίζει ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επαρκέ
σουν για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων
χρήσεων, να αναφερθεί το ποσό και οι πηγές των
συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται.

Κατηγορία Γ
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4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ
ΑΞΙΕΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ/ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

i) Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των
κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται
προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία B

ii) ο ISIN (Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) ή
άλλος κωδικός αναγνώρισης κινητών αξιών.

Κατηγορία Γ

4.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινη
τές αξίες.

Κατηγορία A

4.3.

i) Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες είναι ονομα
στικές ή στον κομιστή, ενσώματες ή άυλες.

Κατηγορία A

ii) Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το
όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι
επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

Κατηγορία Γ

4.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές
αξίες της έκδοσης.

Κατηγορία Γ

4.5.

Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών
αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται προς δια
πραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή τυχόν ρητρών
που έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή
ή να την εξαρτήσουν από τρέχουσες ή μελλοντικές
υποχρεώσεις του εκδότη.

Κατηγορία A

4.6.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματω
μένα στις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των
ενδεχόμενων περιορισμών τους, και διαδικασία για
την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Κατηγορία B

4.7.

i) Ονομαστικό επιτόκιο

Κατηγορία Γ

ii) Διατάξεις για την πληρωμή των τόκων

Κατηγορία B

iii) Η ημερομηνία από την οποία οι τόκοι καθίστα
νται πληρωτέοι

Κατηγορία Γ

iv) Η ημερομηνία πληρωμής των τόκων

Κατηγορία Γ

v) Η προθεσμία παραγραφής των τόκων και του
κεφαλαίου.

Κατηγορία B

Όταν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό,
vi) δήλωση που καθορίζει το είδος του υποκείμενου
περιουσιακού στοιχείου

Κατηγορία A

vii) περιγραφή του υποκείμενου περιουσιακού στοι
χείου στο οποίο βασίζεται

Κατηγορία Γ

viii) και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη
συσχέτισή τους

Κατηγορία B

ix) αναφορά της πηγής στην οποία μπορούν να
ληφθούν πληροφορίες για τις παρελθούσες και
μελλοντικές επιδόσεις του υποκείμενου περιου
σιακού στοιχείου, καθώς και για τη μεταβλητό
τητά του,

Κατηγορία Γ

x) περιγραφή κάθε διαταραχής της αγοράς ή του
διακανονισμού που μπορεί να επηρεάσει το υπο
κείμενο περιουσιακό στοιχείο·

Κατηγορία B
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xi) κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζονται σε
περίπτωση γεγονότος που επηρεάζει το υποκεί
μενο περιουσιακό στοιχείο·

Κατηγορία B

xii) ονομασία του φορέα υπολογισμού.

Κατηγορία Γ

xiii) Εάν η πληρωμή των τόκων που παράγει η
κινητή αξία συνδέεται με παράγωγο(-α) μέσο(α), να δοθούν σαφείς και πλήρεις εξηγήσεις που
να επιτρέπουν στους επενδυτές να κατανοήσουν
τον τρόπο με τον οποίο η αξία της επένδυσής
τους επηρεάζεται από την αξία του ή των υπο
κείμενων περιουσιακών στοιχείων, ιδίως στις
περιπτώσεις στις οποίες οι κίνδυνοι είναι περισ
σότερο εμφανείς.

Κατηγορία B

i) ημερομηνία λήξης

Κατηγορία Γ

ii) τρόποι απόσβεσης του δανείου, συμπεριλαμβανο
μένων των διαδικασιών εξόφλησης. Εάν προβλέ
πεται δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής με πρω
τοβουλία του εκδότη ή του κατόχου, να περιγρα
φεί και να αναφερθούν οι όροι και οι προϋποθέ
σεις αποπληρωμής.

Κατηγορία B

i) Αναφορά της απόδοσης.

Κατηγορία Γ

ii) Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού
της απόδοσης.

Κατηγορία B

4.10.

Να διευκρινιστούν οι τρόποι εκπροσώπησης των
κατόχων χρεωστικών τίτλων, και ιδίως η επωνυμία
του οργανισμού που εκπροσωπεί τους επενδυτές και
οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εκπροσώπηση
αυτή. Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία το
κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στις συμβάσεις που
διέπουν τις εν λόγω μορφές εκπροσώπησης.

Κατηγορία B

4.11.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να αναφερθούν οι απο
φάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων
δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθη
καν ή θα εκδοθούν οι κινητές αξίες.

Κατηγορία Γ

4.12.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, αναμενόμενη ημερομη
νία έκδοσης των κινητών αξιών.

Κατηγορία Γ

4.13.

Περιγραφή των ενδεχόμενων περιορισμών στην ελεύ
θερη μεταβίβαση

Κατηγορία A

4.14.

Για τη χώρα της καταστατικής έδρας του εκδότη και
τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά
ή ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

Κατηγορία A

4.8.

4.9.

— πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην
πηγή επί των εισοδημάτων από τις κινητές αξίες,
— να αναφερθεί εάν ο εκδότης έχει ενδεχομένως
αναλάβει τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή.
5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.

Όροι, στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα και διαδικασία υποβολής αίτησης
εγγραφής.
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5.1.1.

Όροι στους οποίους υπόκειται η προσφορά.

Κατηγορία Γ

5.1.2.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς· εάν το ποσό
δεν έχει καθοριστεί, να αναφερθεί ο τρόπος και ο
χρόνος της ανακοίνωσης στο κοινό του οριστικού
ποσού της προσφοράς.

Κατηγορία Γ

5.1.3.

i) Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των δυνα
τών μεταβολών της, κατά την οποία η προσφορά
θα είναι ανοικτή

Κατηγορία Γ

ii) περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης
εγγραφής.

Κατηγορία Γ

5.1.4.

Περιγραφή κάθε δυνατότητας περιορισμού της εγγρα
φής και του τρόπου επιστροφής κάθε υπερβάλλοντος
ποσού που έχει καταβληθεί από τους εγγραφέντες.

Κατηγορία Γ

5.1.5.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό
της αίτησης εγγραφής (είτε σε αριθμό κινητών
αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο ποσό).

Κατηγορία Γ

5.1.6.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης
των κινητών αξιών.

Κατηγορία Γ

5.1.7.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

Κατηγορία Γ

5.1.8.

Να διευκρινιστεί η διαδικασία άσκησης τυχόν δικαιώ
ματος προαγοράς, εάν τα δικαιώματα εγγραφής είναι
διαπραγματεύσιμα και ο τρόπος αντιμετώπισης των
δικαιωμάτων που δεν ασκούνται.

Κατηγορία Γ

5.2.

Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

5.2.1.

i) Διάφορες κατηγορίες δυνητικών επενδυτών στους
οποίους προσφέρονται οι κινητές αξίες.

Κατηγορία A

ii) Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές
δύο ή περισσοτέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της
προοριζόταν ή προορίζεται για ορισμένες από
αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα αυτό.

Κατηγορία Γ

5.2.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του
ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή και διευκρί
νιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να αρχίσει πριν
από την εν λόγω γνωστοποίηση.

Κατηγορία Γ

5.3.

Καθορισμός της τιμής

5.3.1.

i) Να αναφερθεί η αναμενόμενη τιμή στην οποία θα
προσφερθούν οι κινητές αξίες ή

Κατηγορία Γ

ii) η μέθοδος προσδιορισμού της τιμής αυτής και η
διαδικασία γνωστοποίησής της.

Κατηγορία B

iii) Να αναφερθεί το ποσό τυχόν εξόδων και φόρων
που βαρύνουν ειδικά τους εγγραφόμενους ή τους
αγοραστές.

Κατηγορία Γ
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5.4.

Τοποθέτηση και αναδοχή

5.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονι
στών του συνόλου της προσφοράς και των μεμονω
μένων τμημάτων της και, εφόσον είναι γνωστά στον
εκδότη ή στον προσφέροντα, όνομα και διεύθυνση
των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή της
στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.

Κατηγορία Γ

5.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι
αρμόδιοι για τις πληρωμές και των θεματοφυλάκων
σε κάθε χώρα.

Κατηγορία Γ

5.4.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν συμ
φωνήσει να αναλάβουν την αναδοχή της έκδοσης με
ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων που έχουν συμφω
νήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη
δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προ
σπάθειας. Αναφορά των ουσιωδών στοιχείων των
συμφωνιών, περιλαμβανομένων των ποσοστώσεων.
Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης,
διευκρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος. Ανα
φορά του συνολικού ποσού της προμήθειας αναδοχής
και της προμήθειας τοποθέτησης.

Κατηγορία Γ

5.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο συνάφθηκε ή θα συναφθεί η
συμφωνία αναδοχής.

Κατηγορία Γ

6.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

6.1.

i) Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες
αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης
εισαγωγής σε διαπραγμάτευση, ενόψει της διανο
μής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισο
δύναμες αγορές, με διευκρίνιση των εν λόγω αγο
ρών. Αυτή η διευκρίνιση γίνεται χωρίς να δίνεται
η εντύπωση ότι η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση
θα εγκριθεί οπωσδήποτε.

Κατηγορία B

ii) Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες
στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο
δεκτές προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία Γ

6.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγο
ρών στις οποίες, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, δια
πραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της ιδίας κατηγο
ρίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν
δεκτές προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία Γ

6.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν ανα
λάβει ανέκκλητη δέσμευση να μεσολαβήσουν στη
διαπραγμάτευση σε δευτερογενείς αγορές, παρέχοντας
ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και
πώλησης, και περιγραφή των κύριων όρων της
δέσμευσής τους.

Κατηγορία Γ

7.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμ
βουλοι που συνδέονται με την έκδοση, να διευκρινι
στεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησαν οι σύμβου
λοι αυτοί.

Κατηγορία Γ

7.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέ
χονται στο σημείωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή
εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και εάν
αυτοί κατήρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση
αυτή ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, να δοθεί
περίληψή της.

Κατηγορία A
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7.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση
ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμο
νας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η
επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και
κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό
ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρ
τίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευκρινιστεί
ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται,
με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που ενέκρινε το
περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημειώματος
κινητής αξίας.

Κατηγορία A

7.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος,
παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν
αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων γνωρίζει ο εκδό
της και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πλη
ροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ’ αυτό το τρίτο
μέρος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστού
σαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή
παραπλανητικές. Επιπλέον, προσδιορίζεται(-ονται)
η(οι) πηγή(-ές) των πληροφοριών αυτών.

Κατηγορία Γ

7.5.

i) Οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας που απονε
μήθηκαν στον εκδότη κατόπιν αιτήματος ή με τη
συνεργασία του εκδότη κατά τη διαδικασία βαθ
μολόγησης και σύντομη επεξήγηση της σημασίας
των βαθμών, εφόσον αυτοί έχουν ήδη δημοσιευθεί
από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας.

Κατηγορία A

ii) Οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας που απονε
μήθηκαν στις κινητές αξίες μετά από αίτημα ή με
τη συνεργασία του εκδότη κατά τη διαδικασία
βαθμολόγησης και σύντομη επεξήγηση της σημα
σίας των βαθμών, εφόσον αυτοί έχουν ήδη δημο
σιευθεί από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστολη
πτικής ικανότητας.

Κατηγορία Γ

Παραρτημα XII

Οδηγιεσ

1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληρο
φορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και, κατά
περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά
των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά
πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικη
τικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του
εκδότη, να αναφερθούν το όνομα και τα καθήκοντα
των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρό
σωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική
τους έδρα.

Κατηγορία A

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο ενημερωτικό
δελτίο ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το
σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενη
μερωτικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες
με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλεί
ψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχό
μενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων
για ορισμένα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου ότι,
αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό,
οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του ενη
μερωτικού δελτίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι είναι,
εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικό
τητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορού
σαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Κατηγορία A
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2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2.1.

Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδική ενότητα με την
ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων
κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις κινητές
αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές προς
διαπραγμάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση
του κινδύνου αγοράς των εν λόγω κινητών αξιών. Η
γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει προειδο
ποίηση προς τους επενδυτές για τον κίνδυνο απώ
λειας της αξίας όλης της επένδυσής τους ή μέρους
αυτής, κατά περίπτωση, ή/και, εάν η υποχρέωση του
επενδυτή δεν περιορίζεται στην αξία της επένδυσής
του, αναφορά του γεγονότος αυτού και περιγραφή
των περιστάσεων στις οποίες γεννάται η εν λόγω
πρόσθετη υποχρέωση, καθώς και των πιθανών χρημα
τοοικονομικών επιπτώσεων.

3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων
που συμμετέχουν στην έκδοση/προσφορά

Οδηγιεσ

Κατηγορία A

▼M6

▼M5

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων
των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά
την έκδοση/προσφορά, με προσδιορισμό των εμπλε
κόμενων προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.
3.2.

Κατηγορία Γ

Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων όταν
δεν πρόκειται για πραγματοποίηση κέρδους ή/και
αντιστάθμιση ορισμένων κινδύνων.
Εάν γνωστοποιούνται οι λόγοι της προσφοράς και η
χρήση των εσόδων, να αναφερθούν τα συνολικά
καθαρά έσοδα και οι εκτιμώμενες συνολικές δαπάνες
της έκδοσης/προσφοράς.

Κατηγορία Γ

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ
ΑΞΙΕΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ/ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

Πληροφορίες για τις κινητές αξίες

4.1.1.

i) Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των
κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται
προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία B

ii) ο ISIN (Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) ή
άλλος κωδικός αναγνώρισης κινητών αξιών.

Κατηγορία Γ

4.1.2.

Στους επενδυτές παρέχονται σαφείς και πλήρεις εξη
γήσεις που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν τον
τρόπο με τον οποίο η αξία της επένδυσής τους επη
ρεάζεται από την αξία του ή των υποκείμενων περι
ουσιακών στοιχείων, ιδίως στις περιστάσεις στις
οποίες οι κίνδυνοι είναι περισσότερο εμφανείς,
εκτός εάν η ανά μονάδα ονομαστική αξία των κινη
τών αξιών είναι τουλάχιστον 100 000 ευρώ ή η τιμή
κτήσης τους είναι τουλάχιστον 100 000 ευρώ ανά
κινητή αξία.

Κατηγορία B

4.1.3.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινη
τές αξίες.

Κατηγορία A
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i) Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες είναι ονομα
στικές ή στον κομιστή, ενσώματες ή άυλες.

Κατηγορία A

ii) Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το
όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι
επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

Κατηγορία Γ

4.1.5.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές
αξίες της έκδοσης.

Κατηγορία Γ

4.1.6.

Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών
αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται προς δια
πραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή τυχόν ρητρών
που έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή
ή να την εξαρτήσουν από τρέχουσες ή μελλοντικές
υποχρεώσεις του εκδότη.

Κατηγορία A

4.1.7.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματω
μένα στις κινητές αξίες, περιλαμβανομένων των ενδε
χόμενων περιορισμών τους, και διαδικασία για την
άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Κατηγορία B

4.1.8.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να αναφερθούν οι απο
φάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων
δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθη
καν ή θα εκδοθούν οι κινητές αξίες.

Κατηγορία Γ

4.1.9.

Ημερομηνία έκδοσης των κινητών αξιών.

Κατηγορία Γ

4.1.10.

Περιγραφή των ενδεχόμενων περιορισμών στην ελεύ
θερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

Κατηγορία A

4.1.11.

i) Η ημερομηνία λήξης παράγωγων μέσων κινητών
αξιών

Κατηγορία Γ

ii) Η ημερομηνία άσκησης ή τελική ημερομηνία ανα
φοράς

Κατηγορία Γ

4.1.12.

Περιγραφή της διαδικασίας διακανονισμού των παρά
γωγων μέσων κινητών αξιών.

Κατηγορία B

4.1.13.

i) Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πραγματο
ποιείται ενδεχόμενη απόδοση επί των παράγωγων
μέσων κινητών αξιών (1)

Κατηγορία Β

ii) αναφορά της ημερομηνίας πληρωμής ή παράδο
σης

Κατηγορία Γ

iii) αναφορά του τρόπου υπολογισμού της

Κατηγορία Β

Για τη χώρα της καταστατικής έδρας του εκδότη και
τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά
ή ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

Κατηγορία A

4.1.4.

4.1.14.

— πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην
πηγή επί των εισοδημάτων από τις κινητές αξίες,
— να αναφερθεί εάν ο εκδότης έχει ενδεχομένως
αναλάβει τις κρατήσεις στην πηγή.
4.2.

Πληροφορίες σχετικά με το υποκείμενο περιου
σιακό στοιχείο

4.2.1.

Ημερομηνία άσκησης ή τελική τιμή αναφοράς του
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Κατηγορία Γ

2004R0809 — EL — 24.03.2016 — 010.001 — 139
▼M5

4.2.2.

Παραρτημα XII

Οδηγιεσ

Αναφορά του είδους του υποκείμενου περιουσιακού
στοιχείου

Κατηγορία A

αναφορά της πηγής από την οποία μπορούν να
ληφθούν πληροφορίες για τις παρελθούσες και μελλο
ντικές επιδόσεις του υποκείμενου περιουσιακού στοι
χείου, καθώς και για τη μεταβλητότητά του

Κατηγορία Γ

i) εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι
κινητή αξία, να αναφερθεί:
— η επωνυμία του εκδότη της κινητής αξίας,

Κατηγορία Γ

— ο κωδικός ISIN (International Security Identi
fication Number) ή άλλος κωδικός αναγνώρι
σης κινητών αξιών,

Κατηγορία Γ

▼M6
ii) εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι δεί
κτης, να αναφερθεί:
— η ονομασία του δείκτη,

Κατηγορία Γ

— περιγραφή του δείκτη, εάν καταρτίζεται από
τον εκδότη ή από οποιαδήποτε νομική οντό
τητα ανήκουσα στον ίδιο όμιλο,

Κατηγορία A

— περιγραφή του δείκτη που παρέχεται από
νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο το
οποίο ενεργεί σε συνδυασμό με τον εκδότη
ή εξ ονόματός του, εκτός εάν το ενημερωτικό
δελτίο περιέχει τις ακόλουθες δηλώσεις:

Κατηγορία A

— το πλήρες σύνολο των κανόνων του δεί
κτη και οι πληροφορίες σχετικά με την
επίδοση του δείκτη είναι δωρεάν διαθέ
σιμα στον δικτυακό τόπο του εκδότη ή
του παρόχου του δείκτη·
και
— οι ισχύοντες κανόνες (συμπεριλαμβανο
μένων της μεθοδολογίας του δείκτη για
την επιλογή και την επανεξισορρόπηση
του συνιστωσών του δείκτη, περιγραφής
συμβάντων διαταραχής της αγοράς και
κανόνων προσαρμογής) βασίζονται σε
προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτή
ρια.
— Εάν ο δείκτης δεν έχει καταρτιστεί από τον
εκδότη, αναφορά των σημείων στα οποία
μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες σχε
τικά με τον δείκτη.

Κατηγορία Γ

▼M5
iii) εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι επι
τόκιο
— να περιγραφεί το επιτόκιο,

Κατηγορία Γ

iv) άλλα
— όταν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο δεν
εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, το
σημείωμα κινητής αξίας πρέπει να περιέχει
ισοδύναμες πληροφορίες,

Κατηγορία Γ

v) όταν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι
καλάθι υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων
— να γνωστοποιηθούν οι συντελεστές στάθμι
σης του κάθε υποκείμενου περιουσιακού
στοιχείου που περιλαμβάνεται στο καλάθι.

Κατηγορία Γ
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4.2.3.

Περιγραφή κάθε διαταραχής της αγοράς ή του διακα
νονισμού που μπορεί να επηρεάσει το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο.

Κατηγορία B

4.2.4.

Κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζονται σε περί
πτωση γεγονότος που επηρεάζει το υποκείμενο περι
ουσιακό στοιχείο.

Κατηγορία B

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.

Όροι, στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα και διαδικασία υποβολής αίτησης
εγγραφής.

5.1.1.

Όροι στους οποίους υπόκειται η προσφορά.

Κατηγορία Γ

5.1.2.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς· εάν το ποσό
δεν έχει καθοριστεί, να αναφερθεί ο τρόπος και ο
χρόνος της ανακοίνωσης στο κοινό του οριστικού
ποσού της προσφοράς.

Κατηγορία Γ

5.1.3.

i) Η χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των ενδε
χόμενων αλλαγών, κατά την οποία η προσφορά θα
είναι ανοικτή

Κατηγορία Γ

ii) περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης
εγγραφής.

Κατηγορία Γ

5.1.4.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό
της αίτησης εγγραφής (είτε σε αριθμό κινητών
αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο ποσό).

Κατηγορία Γ

5.1.5.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης
των κινητών αξιών.

Κατηγορία Γ

5.1.6.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

Κατηγορία Γ

5.2.

Πρόγραμμα διανομής και κατανομή

5.2.1.

i) Οι διάφορες κατηγορίες δυνητικών επενδυτών
στους οποίες προσφέρονται οι κινητές αξίες.

Κατηγορία A

ii) Εάν η προσφορά γίνεται ταυτόχρονα στις αγορές
δύο ή περισσοτέρων χωρών και εάν ένα τμήμα της
προοριζόταν ή προορίζεται για ορισμένες από
αυτές, να διευκρινιστεί ποιο είναι το τμήμα αυτό.

Κατηγορία Γ

5.2.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του
ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή και διευκρί
νιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να αρχίσει πριν
από την εν λόγω γνωστοποίηση.

Κατηγορία Γ

5.3.

Καθορισμός της τιμής

5.3.1.

i) Να αναφερθεί η αναμενόμενη τιμή στην οποία θα
προσφερθούν οι κινητές αξίες ή

Κατηγορία Γ

ii) μέθοδος προσδιορισμού της τιμής αυτής και η
διαδικασία γνωστοποίησής της

Κατηγορία B

iii) Να αναφερθεί το ποσό τυχόν εξόδων και φόρων
που βαρύνουν ειδικά τους εγγραφόμενους ή τους
αγοραστές.

Κατηγορία Γ
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5.4.

Τοποθέτηση και αναδοχή

5.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονι
στών του συνόλου της προσφοράς και των μεμονω
μένων τμημάτων της και, εφόσον είναι γνωστά στον
εκδότη ή στον προσφέροντα, όνομα και διεύθυνση
των οντοτήτων που ανέλαβαν την τοποθέτησή της
στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά.

Κατηγορία Γ

5.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι
αρμόδιοι για τις πληρωμές και των θεματοφυλάκων
σε κάθε χώρα.

Κατηγορία Γ

5.4.3.

Αναφορά των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να
αναλάβουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη
δέσμευση και εκείνων που έχουν συμφωνήσει να
τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη δέσμευση
ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Εάν
η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης, διευ
κρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος.

Κατηγορία Γ

5.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο συνάφθηκε ή θα συναφθεί η
συμφωνία αναδοχής.

Κατηγορία Γ

5.4.5.

Ονομασία και διεύθυνση του φορέα υπολογισμού.

Κατηγορία Γ

6.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

6.1.

i) Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες
αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης
εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, ενόψει της δια
νομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες
ισοδύναμες αγορές με διευκρίνιση των εν λόγω
αγορών. Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται
χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση θα εγκριθεί οπωσδήποτε.

Κατηγορία B

ii) Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες
στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο
δεκτές προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία Γ

6.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγο
ρών στις οποίες, εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, δια
πραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της ιδίας κατηγο
ρίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν
δεκτές προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία Γ

6.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν ανα
λάβει ανέκκλητη δέσμευση να μεσολαβήσουν στη
διαπραγμάτευση σε δευτερογενείς αγορές, παρέχοντας
ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς και
πώλησης, και περιγραφή των κύριων όρων της
δέσμευσής τους.

Κατηγορία Γ

7.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμ
βουλοι που συνδέονται με την έκδοση, να διευκρινι
στεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησαν οι εν λόγω
σύμβουλοι.

Κατηγορία Γ

7.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέ
χονται στο σημείωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή
εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και εάν
αυτοί κατήρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση
αυτή ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, να δοθεί
περίληψή της.

Κατηγορία A
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7.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση
ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμο
νας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η
επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και
κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό
ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρ
τίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευκρινιστεί
ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται,
με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που ενέκρινε το
περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημειώματος
κινητής αξίας.

Κατηγορία A

7.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος,
παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν
αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων γνωρίζει ο εκδό
της και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πλη
ροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ’ αυτό το τρίτο
μέρος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστού
σαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή
παραπλανητικές. Επιπλέον, ο εκδότης οφείλει να
προσδιορίσει την(τις) πηγή(-ές) των εν λόγω πληρο
φοριών.

Κατηγορία Γ

7.5.

Ο εκδότης διευκρινίζει στο ενημερωτικό δελτίο εάν
προτίθεται ή όχι να παράσχει πληροφορίες μετά την
έκδοση. Εάν ο εκδότης έχει αναφέρει ότι προτίθεται
να γνωστοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες, να διευ
κρινίσει στο ενημερωτικό δελτίο ποιες πληροφορίες
θα γνωστοποιούνται και τα σημεία στα οποία μπο
ρούν να ληφθούν αυτές οι πληροφορίες.

Κατηγορία Γ

Παραρτημα XIII

Οδηγιεσ

1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληρο
φορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και, κατά
περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του, με αναφορά
των τμημάτων αυτών. Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά
πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικη
τικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του
εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα
των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρό
σωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική
τους έδρα.

Κατηγορία A

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το ενημερωτικό δελτίο
ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό
αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερω
τικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με
την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό
του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευθύνων για
ορισμένα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου ότι,
αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό
αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα
του ενημερωτικού δελτίου για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγ
ματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Κατηγορία A

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδική ενότητα με την
ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων
κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις κινητές
αξίες που γίνονται δεκτές προς διαπραγμάτευση,
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου
αγοράς των εν λόγω κινητών αξιών.

Κατηγορία A
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▼M6
3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

▼M5
Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων
που συμμετέχουν στην έκδοση.
Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων
των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά
την έκδοση, με προσδιορισμό των εμπλεκόμενων
προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

Κατηγορία Γ

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ
ΤΕΥΣΗ

4.1.

Συνολικό ποσό των κινητών αξιών που εισάγονται
προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία Γ

4.2.

i) Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των
κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται
προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία B

ii) ο ISIN (International Security Identification Num
ber) ή άλλος κωδικός αναγνώρισης κινητών αξιών.

Κατηγορία Γ

4.3.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινη
τές αξίες.

Κατηγορία A

4.4.

i) Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες είναι ονομα
στικές ή στον κομιστή, ενσώματες ή άυλες.

Κατηγορία A

ii) Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το
όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι
επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.

Κατηγορία Γ

4.5.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές
αξίες της έκδοσης.

Κατηγορία Γ

4.6.

Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών
αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται προς δια
πραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή τυχόν ρητρών
που έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή
ή να την εξαρτήσουν από τρέχουσες ή μελλοντικές
υποχρεώσεις του εκδότη.

Κατηγορία A

4.7.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματω
μένα στις κινητές αξίες, περιλαμβανομένων των ενδε
χόμενων περιορισμών τους, και διαδικασία για την
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Κατηγορία B

4.8.

i) Ονομαστικό επιτόκιο

Κατηγορία Γ

ii) Διατάξεις για την πληρωμή των τόκων

Κατηγορία B

iii) Η ημερομηνία από την οποία οι τόκοι καθίστα
νται πληρωτέοι

Κατηγορία Γ

iv) Η ημερομηνία πληρωμής των τόκων

Κατηγορία Γ

v) Η προθεσμία παραγραφής των τόκων και του
κεφαλαίου.

Κατηγορία B

Όταν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό
vi) δήλωση που καθορίζει το είδος του υποκείμενου
περιουσιακού στοιχείου

Κατηγορία A

vii) περιγραφή του υποκείμενου περιουσιακού στοι
χείου στο οποίο βασίζεται

Κατηγορία Γ

viii) και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη
συσχέτισή τους

Κατηγορία B
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ix) περιγραφή κάθε διαταραχής της αγοράς ή του
διακανονισμού που μπορεί να επηρεάσει το υπο
κείμενο περιουσιακό στοιχείο·

Κατηγορία B

x) κανόνες προσαρμογής που εφαρμόζονται σε
περίπτωση γεγονότος που επηρεάζει το υποκεί
μενο περιουσιακό στοιχείο·

Κατηγορία B

xi) ονομασία του φορέα υπολογισμού.

Κατηγορία Γ

i) ημερομηνία λήξης

Κατηγορία Γ

ii) τρόποι απόσβεσης του δανείου, συμπεριλαμβανο
μένων των διαδικασιών εξόφλησης. Εάν προβλέ
πεται δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής με πρω
τοβουλία του εκδότη ή του κατόχου, να περιγρα
φεί και να αναφερθούν οι όροι και οι προϋποθέ
σεις αποπληρωμής.

Κατηγορία B

4.10.

Αναφορά της απόδοσης.

Κατηγορία Γ

4.11.

Να διευκρινιστούν οι τρόποι εκπροσώπησης των
κατόχων χρεωστικών τίτλων, και ιδίως η επωνυμία
του οργανισμού που εκπροσωπεί τους επενδυτές και
οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εν λόγω εκπρο
σώπηση. Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία το
κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στις συμβάσεις που
διέπουν αυτές τις μορφές εκπροσώπησης.

Κατηγορία B

4.12.

Να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις
δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή/και εκδόθη
καν οι κινητές αξίες.

Κατηγορία Γ

4.13.

Ημερομηνία έκδοσης των κινητών αξιών.

Κατηγορία Γ

4.14.

Περιγραφή ενδεχόμενων περιορισμών στην ελεύθερη
μεταβίβαση των κινητών αξιών.

Κατηγορία A

5.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘ
ΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

5.1.

i) Να αναφερθεί η αγορά στην οποία θα διαπραγμα
τεύονται οι κινητές αξίες για τις οποίες εκδόθηκε
ενημερωτικό δελτίο.

Κατηγορία B

ii) Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες
στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο
δεκτές προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία Γ

5.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι
αρμόδιοι για τις πληρωμές και των θεματοφυλάκων
σε κάθε χώρα.

Κατηγορία Γ

6.

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓ
ΜΑΤΕΥΣΗ

4.9.

Εκτίμηση των συνολικών δαπανών για την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία Γ

7.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμ
βουλοι, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία
ενήργησαν οι εν λόγω σύμβουλοι.

Κατηγορία Γ

7.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέ
χονται στο σημείωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή
εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και εάν
αυτοί κατήρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση
αυτή ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, να δοθεί
περίληψή της.

Κατηγορία A
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7.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση
ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμο
νας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η
επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και
κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό
ενδεχομένως έχει στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρ
τίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη, να διευκρινιστεί
ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται,
με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που ενέκρινε το
περιεχόμενο αυτού του τμήματος του σημειώματος
κινητής αξίας.

Κατηγορία A

7.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος,
παρέχεται βεβαίωση ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν
αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων γνωρίζει ο εκδό
της και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πλη
ροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ’ αυτό το τρίτο
μέρος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστού
σαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή
παραπλανητικές. Επιπλέον, προσδιορίζεται(-ονται) η
(οι) πηγή(-ές) των εν λόγω πληροφοριών.

Κατηγορία Γ

7.5.

i) Να αναφερθούν οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότη
τας που απονεμήθηκαν στον εκδότη μετά από
αίτημα του εκδότη ή με τη συνεργασία του κατά
τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Κατηγορία A

ii) Να αναφερθούν οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότη
τας που απονεμήθηκαν στις κινητές αξίες μετά
από αίτημα του εκδότη ή με τη συνεργασία του
κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Κατηγορία Γ

Παραρτημα VIII

Οδηγιεσ

1.

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

1.1.

Ελάχιστη ονομαστική αξία της έκδοσης.

Κατηγορία Γ

1.2.

Εάν γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με μια
επιχείρηση/υπόχρεο που δεν συμμετέχει στην έκδοση,
να πιστοποιηθεί ότι οι πληροφορίες που αφορούν την
επιχείρηση/τον υπόχρεο αναπαράγουν πιστά πληρο
φορίες που έχει δημοσιεύσει η επιχείρηση/ο υπόχρε
ος. Να διευκρινιστεί ότι εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης
και μπορεί να βεβαιώσει από τις πληροφορίες που
έχει δημοσιεύσει η επιχείρηση/ο υπόχρεος, δεν υπάρ
χουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν παραπλανητι
κές τις αναπαραγόμενες πληροφορίες.

Κατηγορία Γ

Επιπλέον, να αναφερθεί η πηγή ή οι πηγές των πλη
ροφοριών στο σημείωμα κινητής αξίας οι οποίες ανα
παράγουν πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει μια επι
χείρηση/ένας υπόχρεος.

Κατηγορία Γ

2.

ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1.

Βεβαίωση ότι τα τιτλοποιημένα υποκείμενα περιου
σιακά στοιχεία της έκδοσης έχουν χαρακτηριστικά
που αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παράγουν
τις αναγκαίες ροές διαθεσίμων για την εξυπηρέτηση
των ληξιπρόθεσμων πληρωμών που πρέπει να γίνο
νται σε σχέση με τις κινητές αξίες.

2.2.

Εάν η έκδοση εξασφαλίζεται από ομαδοποιημένα
διακριτά περιουσιακά στοιχεία:

2.2.1.

Νομικό καθεστώς που διέπει τα ομαδοποιημένα περι
ουσιακά στοιχεία:

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ
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α) σε περίπτωση μικρού αριθμού υπόχρεων που μπο
ρούν να προσδιοριστούν εύκολα, γενική περι
γραφή κάθε υπόχρεου·

Κατηγορία A

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, περιγραφή: των
γενικών χαρακτηριστικών των υπόχρεων· και του
οικονομικού περιβάλλοντος,

Κατηγορία B

καθώς και όλων των στατιστικών στοιχείων που σχε
τίζονται με τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία.

Κατηγορία Γ

2.2.3.

Νομική φύση των περιουσιακών στοιχείων.

Κατηγορία Γ

2.2.4.

Ημερομηνία(-ες) ή προθεσμία(-ες) κατά την οποία ή
τις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία καθίστανται ληξι
πρόθεσμα ή απαιτητά.

Κατηγορία Γ

2.2.5.

Ποσό των περιουσιακών στοιχείων.

Κατηγορία Γ

2.2.6.

Δείκτης δάνειο/αξία, ή επίπεδο εξασφάλισης.

Κατηγορία Γ

2.2.7.

Μέθοδος σύστασης ή δημιουργίας των περιουσιακών
στοιχείων και, για δάνεια και συμφωνίες παροχής
πιστώσεων, κυριότερα κριτήρια δανεισμού με ένδειξη
των δανείων που δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια
καθώς και κάθε δικαιώματος ή υποχρέωσης περαι
τέρω εισφορών.

Κατηγορία B

2.2.8.

Αναφορά των σημαντικών εγγυήσεων και ασφαλειών
που παρασχέθηκαν στον εκδότη σε σχέση με τα περι
ουσιακά στοιχεία.

Κατηγορία Γ

2.2.9.

Ενδεχόμενα δικαιώματα υποκατάστασης των περιου
σιακών στοιχείων, με περιγραφή του τρόπου υποκα
τάστασης και του είδους των στοιχείων που μπορούν
να υποκατασταθούν· εάν υπάρχει δυνατότητα υποκα
τάστασης των περιουσιακών στοιχείων με στοιχεία
διαφορετικού είδους ή διαφορετικής ποιότητας, να
δοθεί κάθε αναγκαία διευκρίνιση σχετικά και να περι
γραφεί η επίπτωση αυτής της υποκατάστασης.

Κατηγορία B

2.2.10.

Περιγραφή κάθε ασφαλιστήριου συμβολαίου σχετιζό
μενου με τα περιουσιακά στοιχεία. Τυχόν συγκέ
ντρωση της ασφαλιστικής κάλυψης σε έναν μόνο
ασφαλιστή πρέπει να γνωστοποιείται εάν έχει
ουσιώδη σημασία για τη συναλλαγή.

Κατηγορία B

2.2.11.

Εάν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβά
νουν υποχρεώσεις 5 ή λιγότερων υπόχρεων που είναι
νομικά πρόσωπα ή εάν ένας υπόχρεος αντιπροσω
πεύει 20 % ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχεί
ων, ή εάν ένας υπόχρεος αντιπροσωπεύει σημαντική
αναλογία των περιουσιακών στοιχείων, εφόσον ο
εκδότης γνωρίζει ή/και είναι σε θέση να βεβαιώσει
από πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει ο υπόχρεος ή
οι υπόχρεοι, να αναφερθούν:

2.2.12.

α) για κάθε υπόχρεο, οι πληροφορίες που θα απαι
τούνταν εάν αυτός ήταν εκδότης που καταρτίζει
έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους ή
παράγωγα μέσα ονομαστικής αξίας τουλάχιστον
100 000 ευρώ

Κατηγορία A

β) εάν οι κινητές αξίες ενός υπόχρεου ή εγγυητή
είναι εισηγμένες σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζό
μενη ή ισοδύναμη αγορά ή εάν οι ομολογίες είναι
εγγυημένες από οντότητα εισηγμένη σε διαπραγ
μάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, το
όνομα του υπόχρεου ή εγγυητή, τη διεύθυνσή του,
τη χώρα σύστασης και το είδος των δραστηριοτή
των του, καθώς και την ονομασία της αγοράς στην
οποία είναι εισηγμένες οι κινητές του αξίες.

Κατηγορία Γ

Εάν υπάρχει σημαντική για την έκδοση σχέση μεταξύ
του εκδότη, του εγγυητή και του υπόχρεου, λεπτο
μερή αναφορά των κυριότερων όρων της εν λόγω
σχέσης.

Κατηγορία Γ
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2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.4.

3.
3.1.

Παραρτημα VIII

Οδηγιεσ

Εάν τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν υποχρε
ώσεις που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευ
σης σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, περιγραφή
των κυριότερων όρων και προϋποθέσεων που συνδέ
ονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις.
Εάν τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μετοχι
κές κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε διαπραγμά
τευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, να δοθούν
τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των κινητών αξιών και
β) περιγραφή της αγοράς στην οποία διαπραγματεύο
νται οι μετοχικές κινητές αξίες, περιλαμβανομένης
της ημερομηνίας ίδρυσής της, του τρόπου δημοσί
ευσης των πληροφοριών για τις τιμές, των καθη
μερινών όγκων συναλλαγών, του ρόλου της αγο
ράς στη σχετική χώρα με αναφορά του ονόματος
της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής της αγοράς·
γ) η συχνότητα με την οποία δημοσιεύονται οι τιμές
των σχετικών κινητών αξιών.
Εάν περισσότερο από το δέκα (10) τοις εκατό των περι
ουσιακών στοιχείων είναι μετοχικές κινητές αξίες που
δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμι
ζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, περιγραφή των εν λόγω
μετοχικών κινητών αξιών και πληροφορίες ισοδύναμες
με εκείνες που περιέχονται στο πρότυπο ενημερωτικό
δελτίο του εγγράφου αναφοράς για μετοχές για καθέ
ναν από τους εκδότες των εν λόγω κινητών αξιών.
Εάν σημαντικό τμήμα των περιουσιακών στοιχείων
είναι εξασφαλισμένα με ή καλύπτονται από ακίνητα,
παρατίθεται έκθεση αποτίμησης των ακινήτων στην
οποία προσδιορίζονται η αξία των ακινήτων και οι
σχετικές ροές διαθεσίμων/εισοδημάτων. Η συμμόρ
φωση προς την εν λόγω απαίτηση δεν είναι υποχρε
ωτική εάν πρόκειται για έκδοση κινητών αξιών που
καλύπτονται από ενυπόθηκα δάνεια εξασφαλισμένα
με υποθήκες επί ακινήτων, εάν δεν έχει πραγματοποι
ηθεί προσαρμογή της αξίας των ακινήτων ενόψει της
έκδοσης και είναι σαφές ότι οι αξίες που λαμβάνονται
υπόψη στην αποτίμηση είναι οι αξίες κατά την ημε
ρομηνία του αρχικού ενυπόθηκου δανείου.
Εάν η έκδοση καλύπτεται από ομαδοποιημένα
περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο
ενεργούς διαχείρισης
Να παρασχεθούν ισοδύναμες πληροφορίες με εκείνες
που περιέχονται στα σημεία 2.1 και 2.2, οι οποίες να
επιτρέπουν την εκτίμηση του είδους, της ποιότητας,
της επάρκειας και της ρευστότητας των περιουσιακών
στοιχείων που συναποτελούν το χαρτοφυλάκιο με το
οποίο εξασφαλίζεται η έκδοση.
Να παρασχεθούν οι παράμετροι εντός των οποίων
μπορούν να γίνουν επενδύσεις, το όνομα και περι
γραφή της οντότητας που ευθύνεται για τη διαχείριση
των επενδύσεων, περιλαμβανομένης της εμπειρογνω
μοσύνης και της πείρας της οντότητας αυτής, περί
ληψη των διατάξεων που αφορούν τον τερματισμό
των καθηκόντων που ανατέθηκαν στην οντότητα
αυτή και τον διορισμό άλλου διαχειριστή, καθώς
και περιγραφή της σχέσης της οντότητας αυτής με
οποιοδήποτε από τα άλλα μέρη της έκδοσης.
Να διευκρινιστεί με ευδιάκριτο τρόπο εάν ένας εκδό
της προτείνει να εκδώσει άλλες κινητές αξίες που
καλύπτονται από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία και,
εκτός εάν αυτές οι κινητές αξίες είναι εναλλάξιμες
με ή είναι κατώτερης τάξης εξασφάλισης από τις
άλλες κατηγορίες υφιστάμενου χρέους, περιγραφή
του τρόπου με τον οποίο θα ενημερωθούν σχετικά
οι κάτοχοι κινητών αξιών αυτής της τάξης.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Περιγραφή της διάρθρωσης της συναλλαγής περιλαμ
βανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, διαγραμματικής
απεικόνισής της.

Κατηγορία B

Κατηγορία Γ
Κατηγορία Γ

Κατηγορία Γ
Κατηγορία A

Κατηγορία A

Βλέπε
σημεία
και 2.2

2.1

Κατηγορία B

Κατηγορία Γ

Κατηγορία A
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3.2.

Περιγραφή των οντοτήτων που συμμετέχουν στην
έκδοση και των λειτουργιών που επιτελούν.

Κατηγορία A

3.3.

Περιγραφή της μεθόδου και της ημερομηνίας πώλη
σης, μεταβίβασης, ανανέωσης ή εκχώρησης των περι
ουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε δικαιώματος ή/
και υποχρέωσης του εκδότη επί των περιουσιακών
στοιχείων ή, κατά περίπτωση, του τρόπου και της
περιόδου εντός της οποίας τα έσοδα της έκδοσης
θα επενδυθούν πλήρως από τον εκδότη.

Κατηγορία B

3.4.

Εξήγηση των ροών διαθεσίμων, και ιδίως:

3.4.1.

Του τρόπου με τον οποίο οι ροές διαθεσίμων από τα
περιουσιακά στοιχεία θα καλύψουν τις υποχρεώσεις
του εκδότη έναντι των κατόχων των κινητών αξιών,
περιλαμβανομένων, εφόσον είναι αναγκαίο, χρονοδια
γράμματος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων αυτών
και περιγραφής των υποθέσεων που ελήφθησαν
υπόψη για την κατάρτισή του.

Κατηγορία B

3.4.2.

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες συμπληρωματι
κές εξασφαλίσεις πιστώσεων, διευκρίνιση εάν μπο
ρούν να υπάρξουν δυνητικά σημαντικοί περιορισμοί
ρευστότητας και εάν υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπι
σής τους και αναφορά των διακανονισμών για την
αντιστάθμιση των κινδύνων αδυναμίας εξυπηρέτησης
τόκων/κεφαλαίου.

Κατηγορία B

3.4.3.

Με την επιφύλαξη του σημείου 3.4.2, λεπτομέρειες
σχετικά με τυχόν δάνεια μειωμένης εξασφάλισης.

Κατηγορία Γ

3.4.4

Διευκρίνιση των παραμέτρων για την επένδυση προ
σωρινών πλεονασμάτων ρευστότητας και περιγραφή
των μερών που είναι υπεύθυνα για τις εν λόγω επεν
δύσεις.

Κατηγορία B

3.4.5.

Τρόπος είσπραξης των πληρωμών που σχετίζονται με
τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.

Κατηγορία B

3.4.6.

Σειρά προτεραιότητας των πληρωμών που πραγματο
ποιεί ο εκδότης στους κατόχους της εν λόγω κατηγο
ρίας κινητών αξιών.

Κατηγορία A

3.4.7.

Λεπτομερής περιγραφή των άλλων διακανονισμών
για τις πληρωμές τόκων και κεφαλαίου στους επεν
δυτές.

Κατηγορία A

3.5.

Όνομα, διεύθυνση και σημαντικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες των προσώπων που παρέχουν τα τιτ
λοποιημένα περιουσιακά στοιχεία.

Κατηγορία Γ

3.6.

Εάν η απόδοση ή/και εξόφληση της κινητής αξίας
συνδέεται με την εξυπηρέτηση ή την πιστωτική
κάλυψη άλλων περιουσιακών στοιχείων που δεν ανή
κουν στον εκδότη, οι πληροφορίες των σημείων 2.2
και 2.3 είναι απαραίτητες.

Βλέπε
σημεία
και 2.3

3.7.

Όνομα, διεύθυνση και σημαντικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες του διαχειριστή, του φορέα υπολογι
σμού ή κάθε άλλου προσώπου που εκτελεί αντίστοιχα
καθήκοντα, συνοδευόμενα από συνοπτική παρου
σίαση των ευθυνών του διαχειριστή/φορέα υπολογι
σμού, της σχέσης του με την οντότητα που παρέχει ή
δημιουργεί τα περιουσιακά στοιχεία και συνοπτική
παρουσίαση των διακανονισμών για τον τερματισμό
των καθηκόντων του διαχειριστή/φορέα υπολογισμού
και τον διορισμό άλλου διαχειριστή/φορέα υπολογι
σμού.

Κατηγορία Γ

3.8.

Ονόματα, διευθύνσεις και σύντομη περιγραφή:

2.2

α) των αντισυμβαλλομένων σε συμφωνίες ανταλλα
γής και των προσώπων που παρέχουν άλλες
σημαντικές μορφές συμπληρωματικής πιστωτικής
εξασφάλισης/ρευστότητας

Κατηγορία A

β) των τραπεζών στις οποίες τηρούνται οι κυριότεροι
λογαριασμοί που σχετίζονται με τη συναλλαγή.

Κατηγορία Γ
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4.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

4.1.

Να διευκρινιστεί στο ενημερωτικό δελτίο εάν ο εκδό
της προτίθεται ή όχι να παράσχει πληροφορίες μετά
την έκδοση σχετικά με τις κινητές αξίες που εισάγο
νται προς διαπραγμάτευση και με την εξυπηρέτηση
των υποκείμενων ασφαλειών. Εάν ο εκδότης έχει
αναφέρει ότι προτίθεται να γνωστοποιήσει τις εν
λόγω πληροφορίες, να αναφερθούν στο ενημερωτικό
δελτίο οι πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται, τα
σημεία στα οποία μπορούν να ληφθούν οι πληροφο
ρίες αυτές και η συχνότητα με την οποία θα γνωστο
ποιούνται οι πληροφορίες.

Κατηγορία Γ

Παραρτημα XIV

Οδηγιεσ

1.

Περιγραφή των υποκείμενων μετοχών.

1.1

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των μετο
χών.

Κατηγορία A

1.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν ή θα
δημιουργηθούν οι μετοχές.

Κατηγορία A

1.3.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες είναι ονομαστι
κές ή στον κομιστή, ενσώματες ή άυλες. Στην τελευ
ταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύ
θυνση της οντότητας που είναι επιφορτισμένη με την
τήρηση των αρχείων.

Κατηγορία A

1.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι μετοχές.

Κατηγορία A

1.5.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των
ενδεχόμενων περιορισμών τους, που είναι ενσωματω
μένα στις κινητές αξίες και διαδικασία άσκησης των
εν λόγω δικαιωμάτων.

Κατηγορία A

— Δικαίωμα μερίσματος:
— σταθερή(-ές) ημερομηνία(-ες) κατά την οποία(ες) γεννάται το δικαίωμα,
— χρόνος παραγραφής του δικαιώματος σε μέρισμα
και πρόσωπο που ωφελείται από την παραγραφή,
— περιορισμοί όσον αφορά τα μερίσματα και διαδι
κασίες για κατόχους μη κατοίκους,
— ποσό ή τρόπος υπολογισμού του μερίσματος,
περιοδικότητα και σωρευτική ή μη σωρευτική
φύση των πληρωμών.
— Δικαιώματα ψήφου.
— Δικαίωμα προαγοράς των μετόχων σε προσφορές
για εγγραφή κινητών αξιών της ιδίας κατηγορίας.
— Δικαίωμα στα κέρδη του εκδότη.
— Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε περίπτωση
εκκαθάρισης.
— Ρήτρες εξαγοράς.
— Ρήτρες μετατροπής.
1.6.

Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να περιληφθεί δήλωση
με τις αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των
οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και
εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι μετοχές.

Κατηγορία Γ

1.7.

Να διευκρινιστεί εάν και πότε οι μετοχές θα εισαχ
θούν ή εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση.

Κατηγορία Γ

1.8.

Περιγραφή τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη μετα
βίβαση των μετοχών.

Κατηγορία A

1.9.

Να αναφερθεί εάν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές
εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και
υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών.

Κατηγορία A
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1.10.

Να αναφερθούν οι δημόσιες προσφορές τρίτων για
την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη
κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση. Να
διευκρινιστούν η τιμή και οι όροι ανταλλαγής των
εν λόγω προσφορών, καθώς και το αποτέλεσμά τους.

Κατηγορία A

1.11.

Επίπτωση στον εκδότη των υποκείμενων μετοχών
από την άσκηση του σχετικού δικαιώματος και δυνη
τική μείωση της συμμετοχής των μετόχων.

Κατηγορία Γ

2.

Εάν ο εκδότης των υποκείμενων μετοχών είναι οντό
τητα του ιδίου ομίλου, οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται για τον εκδότη είναι εκείνες που απαιτού
νται από το πρότυπο ενημερωτικό δελτίο του εγγρά
φου αναφοράς για μετοχές.

Κατηγορία A

Παραρτημα VI

Οδηγιεσ

1.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Περιγραφή των διακανονισμών οι οποίοι αποσκοπούν
να εξασφαλίσουν την πλήρη εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων που σχετίζονται με την έκδοση, είτε
αυτοί έχουν μορφή εγγυήσεων, εμπράγματων ασφα
λειών, συμφωνιών «keep well», ασφαλιστήριων συμ
βολαίων με τιτλοποίηση απαιτήσεων ή άλλων ισοδύ
ναμων δεσμεύσεων (εφεξής «εγγυήσεις», των οποίων
ο πάροχος ονομάζεται εφεξής για λόγους ευκολίας «ο
εγγυητής»).

Κατηγορία B

Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα της ανω
τέρω απαίτησης, οι εν λόγω διακανονισμοί περιλαμ
βάνουν κάθε δέσμευση που εξασφαλίζει την τήρηση
από τον οφειλέτη της υποχρέωσής του να εξοφλήσει
ένα χρεωστικό τίτλο ή/και να πληρώσει έναν τόκο. Η
περιγραφή πρέπει να διευκρινίζει τον τρόπο με τον
οποίο οι διακανονισμοί αυτοί εξασφαλίζουν την πραγ
ματική εξόφληση των εγγυημένων πληρωμών.
2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ
Λεπτομερείς διευκρινίσεις για τους όρους, τις προϋ
ποθέσεις και το αντικείμενο της εγγύησης. Με την
επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα της ανωτέρω απαί
τησης, οι διευκρινίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τους
όρους εφαρμογής της εγγύησης στις περιπτώσεις υπε
ρημερίας που προβλέπει η σύμβαση εμπράγματης
ασφάλειας και οι σχετικοί όροι του ασφαλιστήριου
συμβολαίου με τιτλοποίηση απαιτήσεων ή της συμ
φωνίας «keep well» μεταξύ του εκδότη και του
εγγυητή. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί επίσης εάν
ο εγγυητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί κάθε τροπο
ποίηση των δικαιωμάτων του κατόχου κινητών αξιών,
το οποίο προβλέπεται συχνά στα ασφαλιστήρια συμ
βόλαια με τιτλοποίηση απαιτήσεων.

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙ
ΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΉ
Ο εγγυητής πρέπει να γνωστοποιεί για τον εαυτό του
τις ίδιες πληροφορίες που θα όφειλε να γνωστοποι
ήσει εάν ήταν ο εκδότης της κινητής αξίας που απο
τελεί αντικείμενο της εγγύησης.

4.

Κατηγορία B

Κατηγορία A

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΙΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία το κοινό μπορεί
να έχει πρόσβαση στις σημαντικές συμβάσεις και τα
άλλα έγγραφα που αφορούν την εγγύηση.

Κατηγορία A
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Οδηγίες

1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙ
ΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

1.1.

Ρητή συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που
είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού
δελτίου όσον αφορά τη χρήση του ενημερωτικού δελ
τίου και δήλωση ότι αποδέχεται την ευθύνη για το
περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου επίσης σε
σχέση με μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοπο
θέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικό διαμε
σολαβητή προς τον οποίο παρέχεται συναίνεση να
χρησιμοποιήσει το ενημερωτικό δελτίο.

Κατηγορία Α

1.2.

Αναφορά της περιόδου για την οποία παρέχεται
συναίνεση χρήσης του ενημερωτικού δελτίου.

Κατηγορία Α

1.3.

Αναφορά της περιόδου προσφοράς κατά την οποία
μπορεί να γίνει μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική
τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικούς
διαμεσολαβητές.

Κατηγορία Γ

1.4.

Αναφορά των κρατών μελών στα οποία οι χρηματο
οικονομικοί διαμεσολαβητές μπορούν να χρησιμοποι
ήσουν το ενημερωτικό δελτίο για μεταγενέστερη
μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών.

Κατηγορία Α

1.5.

Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν
τη συναίνεση και είναι συναφείς για τη χρήση του
ενημερωτικού δελτίου.

Κατηγορία Γ

1.6.

Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία
ενημερώνονται οι επενδυτές ότι, σε περίπτωση προ
σφοράς από χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή, ο εν
λόγω χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής θα παρά
σχει στους επενδυτές πληροφορίες για τους όρους και
τις προϋποθέσεις της προσφοράς κατά τη στιγμή της
πραγματοποίησής της.

Κατηγορία Α

2A.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ Ή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑ
ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

2A.1.

Κατάλογος και ταυτότητα (επωνυμία και διεύθυνση)
του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή ή διαμεσο
λαβητών οι οποίοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν
το ενημερωτικό δελτίο.

Κατηγορία Γ

2A.2.

Πρόκειται να δημοσιευθεί αναφορά του πώς και από
πού μπορούν να αναζητηθούν τυχόν νέες πληροφο
ρίες για τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές,
οι οποίες δεν είναι γνωστές κατά τον χρόνο έγκρισης
του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτι
κού δελτίου ή της συμπλήρωσης των τελικών όρων,
ανάλογα με την περίπτωση.

Κατηγορία Α

2B.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟ
ΛΑΒΗΤΕΣ

2B.1.

Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία
πληροφορούνται οι επενδυτές ότι κάθε χρηματοοικο
νομικός διαμεσολαβητής που χρησιμοποιεί το ενημε
ρωτικό δελτίο οφείλει να αναφέρει στον δικτυακό του
τόπο ότι το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τη συναίνεση
και τους συνημμένους σε αυτήν όρους.

Κατηγορία Α

(1) Εάν ένα στοιχείο του τύπου έχει την τιμή 0 ή 1 και το αντίστοιχο στοιχείο δεν χρησι
μοποιείται για συγκεκριμένη έκδοση, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να περιλαμβάνεται
ο τύπος στους τελικούς όρους, χωρίς το στοιχείο που δεν ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI
Κατάλογος πρόσθετων πληροφοριών στους τελικούς όρους
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παράδειγμα(-τα) πολύπλοκων παράγωγων μέσων, όπως αναφέρεται στην αιτιο
λογική σκέψη 18 του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο
Συμπληρωματικές διατάξεις, οι οποίες δεν απαιτούνται από το σχετικό σημείωμα
κινητής αξίας, για το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο
Χώρα(-ες) όπου πραγματοποιείται η προσφορά(-ές) στο κοινό
Χώρα(-ες) όπου επιδιώκεται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά(-ές)
Χώρα(-ες) όπου έχει κοινοποιηθεί το σχετικό βασικό ενημερωτικό δελτίο
Αριθμός σειράς
Αριθμός τμήματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII
Απαιτήσεις γνωστοποίησης στα περιληπτικά σημειώματα
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ:
1. Τα περιληπτικά σημειώματα διαρθρώνονται σε ενότητες, σύμφωνα με τα
παραρτήματα του παρόντος κανονισμού στον οποίο έχει βασιστεί το ενημε
ρωτικό δελτίο. Για παράδειγμα, το περιληπτικό σημείωμα για το ενημερωτικό
δελτίο μετοχής γνωστοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα στοιχεία
των παραρτημάτων I και ΙΙΙ.
2. Κάθε περιληπτικό σημείωμα αποτελείται από πέντε πίνακες, όπως περιγρά
φεται κατωτέρω.
3. Η σειρά των ενοτήτων A-E είναι υποχρεωτική. Σε καθεμία από τις ενότητες,
τα στοιχεία πρέπει να γνωστοποιούνται με τη σειρά που εμφανίζονται στους
πίνακες.
4. Σε περίπτωση που ένα στοιχείο δεν ισχύει για ένα ενημερωτικό δελτίο, το
στοιχείο πρέπει να εμφαίνεται στο περιληπτικό σημείωμα με την ένδειξη
«δεν ισχύει».
5. Στο βαθμό που απαιτείται από ένα στοιχείο, οι περιγραφές πρέπει να είναι
σύντομες.
6. Τα περιληπτικά σημειώματα δεν πρέπει να περιέχουν διαπαραπομπές σε
συγκεκριμένα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.
7. Όταν ένα ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά μη μετοχικών τίτλων ονομαστικής αξίας τουλάχιστον
100 000 ευρώ, σύμφωνα με ένα από τα παραρτήματα IX ή XIII, ή αμφότερα,
και απαιτείται περιληπτικό σημείωμα από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 19 παράγραφος 4 της οδηγίας
2003/71/ΕΚ, ή υποβάλλεται σε εθελοντική βάση, οι απαιτήσεις γνωστοποί
ησης για το περιληπτικό σημείωμα σε σχέση με τα παραρτήματα IX και XIII
είναι αυτές που ορίζονται στους πίνακες. Όταν ο εκδότης δεν έχει την υπο
χρέωση να συμπεριλάβει περιληπτικό σημείωμα σε ένα ενημερωτικό δελτίο,
αλλά επιθυμεί να συμπεριλάβει μια ενότητα επισκόπησης στο ενημερωτικό
δελτίο, πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν φέρει τον τίτλο «περιληπτικό σημεί
ωμα», εκτός εάν πληροί όλες τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για τα περιλη
πτικά σημειώματα.
Ενότητα A — Εισαγωγή και προειδοποιήσεις
Παραρτήματα

Στοιχείο

Απαιτήσεις γνωστοποίησης

Όλα

A.1

Προειδοποίηση:
— [το παρόν] περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του ενημε
ρωτικού δελτίου·
— ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές
αξίες στη μελέτη του ενημερωτικού δελτίου στο σύνολό του·
— σε περίπτωση που προσφυγή σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενη
μερωτικό δελτίο παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει
της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα
μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικα
σίας· και
— αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό
σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το
περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται
μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί
με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους
επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

Όλα

A.2

— Συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του
ενημερωτικού δελτίου όσον αφορά τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου για μεταγενέ
στερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικούς
διαμεσολαβητές.
— Αναφορά της περιόδου προσφοράς εντός της οποίας μπορεί να γίνει μεταγενέστερη
μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικούς διαμεσολα
βητές και στους οποίους παρέχεται συναίνεση για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου.
— Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση και είναι συνα
φείς για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου.
— Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι επενδυτές ότι
πρόκειται να παρασχεθούν πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προ
σφοράς από οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή κατά τη στιγμή πραγ
ματοποίησης της εν λόγω προσφοράς από τον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή.

▼M6
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Ενότητα B — Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής
Παραρτήματα

Στοιχείο

Απαιτήσεις γνωστοποίησης

1, 4, 7, 9, 11

B.1

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη.

1, 4, 7, 9, 11

B.2

Έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία βάσει της οποίας ενεργεί ο εκδότης και
χώρα σύστασης.

1

B.3

Περιγραφή της φύσης των τρεχουσών πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων του
εκδότη - και σχετικοί κύριοι παράγοντες - αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες
προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, και προσδιορισμός των
κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης.

1

B.4α

Περιγραφή των σημαντικότερων πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και
των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

4, 11

B.4β

Περιγραφή τυχόν γνωστών τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των αγορών στις
οποίες δραστηριοποιείται.

1, 4, 9, 11

B.5

Εάν ο εκδότης είναι μέλος ομίλου, περιγραφή του ομίλου και της θέσης που κατέχει σε
αυτόν ο εκδότης.

1

B.6

Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, το όνομα κάθε προσώπου το οποίο κατέχει,
άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που
πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του εκδότη, καθώς και το ύψος
της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό.
Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα
ψήφου, εφόσον υπάρχουν.
Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο
βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση
αυτού του ελέγχου.

1

B.7

Επιλεγμένες ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη, οι
οποίες παρέχονται για κάθε οικονομική χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση οικονομική
περίοδο που συνοδεύεται από συγκριτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο
της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι
αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογι
σμό.
Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αφηγηματική περιγραφή της σημαντικής αλλαγής στη
χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη και των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης κατά
τη διάρκεια ή μετά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες.

1, 2

B.8

Επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες, προσδιοριζό
μενες ως τέτοιες.
Οι επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
περιλαμβάνουν σαφή αναφορά στο γεγονός ότι λόγω της φύσης τους, οι άτυπες (pro
forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν μια υποθετική κατάσταση και, ως εκ
τούτου, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική θέση ή τα αποτελέ
σματα της εταιρείας.

1, 4, 9, 11

B.9

Όταν γίνεται πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών, δηλώνεται το ποσό.

1, 4, 9, 11

B.10

Περιγραφή της φύσης τυχόν επιφυλάξεων στην έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες.

3

B.11

Εάν το κεφάλαιο κίνησης του εκδότη δεν επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του
εκδότη πρέπει να συμπεριληφθεί επεξήγηση.

4, 9, 11

B.12

Να γίνει χρήση της πρώτης παραγράφου του B.7 και των ακόλουθων παραγράφων:
— Δήλωση ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές του
εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομι
κών καταστάσεών του ή περιγραφή τυχόν σημαντικής αρνητικής μεταβολής.
— Περιγραφή σημαντικών μεταβολών στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση μετά
την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

4, 9, 11

B.13

Περιγραφή κάθε πρόσφατου γεγονότος που αφορά ειδικά τον εκδότη και το οποίο έχει
ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς του.

4, 9, 11

B.14

B.5 και η ακόλουθη παράγραφος:
«Εάν ο εκδότης εξαρτάται από άλλες οντότητες του ομίλου, αυτό πρέπει να αναφερθεί
με σαφή τρόπο.»
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4, 9, 11

B.15

Περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων του εκδότη.

4, 7, 9, 11

B.16

Να γίνει χρήση μόνο της τελευταίας παραγράφου του B.6

5, 13

B.17

Να αναφερθούν οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας που απονεμήθηκαν στον εκδότη ή
στους χρεωστικούς τίτλους του μετά από αίτημα του εκδότη ή με τη συνεργασία του
κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης.

6

B.18

Περιγραφή της φύσης και του αντικειμένου της εγγύησης.

6

B.19

Στην ενότητα B παρέχονται πληροφορίες για τον εγγυητή, ίδιες με τις πληροφορίες που
θα όφειλε να γνωστοποιήσει εάν ήταν ο εκδότης της κινητής αξίας που αποτελεί αντι
κείμενο της εγγύησης. Συνεπώς, παρέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για το
περιληπτικό δελτίο του σχετικού παραρτήματος.

7

B.20

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συστάθηκε ως όχημα ή οντότητα ειδικού σκοπού για την
έκδοση τίτλων εγγυημένων με περιουσιακά στοιχεία.

7

B.21

Περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της συνολι
κής επισκόπησης των μερών του προγράμματος τιτλοποίησης, και πληροφορίες σχετικά
με την άμεση ή έμμεση κυριότητα ή τον έλεγχο μεταξύ των εν λόγω μερών.

7

B.22

Εάν, από την ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσής του, ο εκδότης δεν έχει αρχίσει να
διενεργεί πράξεις και δεν έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία
του εγγράφου αναφοράς, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

7

B.23

Να γίνει χρήση μόνο της πρώτης παραγράφου του B.7

7

B.24

Περιγραφή κάθε σημαντικής αρνητικής μεταβολής που επηρέασε τις προοπτικές του
εκδότη από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών
καταστάσεών του.

8

B.25

Περιγραφή των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, όπου συμπεριλαμβάνονται:
— βεβαίωση ότι τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της έκδοσης έχουν χαρακτηρι
στικά που αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παράγουν τις αναγκαίες ροές δια
θεσίμων για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων πληρωμών που πρέπει να γίνο
νται σε σχέση με τις κινητές αξίες.
— περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών των υπόχρεων και σε περίπτωση μικρού
αριθμού οφειλετών εύκολα αναγνωρίσιμων, γενική περιγραφή κάθε υπόχρεου
— περιγραφή της νομικής φύσης των περιουσιακών στοιχείων
— δείκτης δάνειο/αξία, ή επίπεδο εξασφάλισης
— Όταν μια έκθεση αξιολόγησης σχετικά με ακίνητη περιουσία περιλαμβάνεται στο
ενημερωτικό δελτίο, περιγραφή της αποτίμησης.

8

B.26

Εάν η έκδοση καλύπτεται από ομαδοποιημένα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν
αντικείμενο ενεργούς διαχείρισης, περιγραφή των παραμέτρων εντός των οποίων μπο
ρούν να γίνουν επενδύσεις, όνομα και περιγραφή της οντότητας που ευθύνεται για τη
διαχείριση των επενδύσεων, περιλαμβανομένης μιας σύντομης περιγραφής της σχέσης
της οντότητας αυτής με οποιοδήποτε από τα άλλα μέρη της έκδοσης.

8

B.27

Σε περίπτωση που ένας εκδότης προτείνει να εκδώσει άλλες κινητές αξίες που καλύ
πτονται από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία, δήλωση για το σκοπό αυτό.

8

B.28

Περιγραφή της διάρθρωσης της συναλλαγής, περιλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο,
διαγραμματικής απεικόνισής της.

8

B.29

Περιγραφή της ροής κεφαλαίων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αντισυμβαλλομέ
νους σε συμφωνίες ανταλλαγής και οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές μορφές συμπληρω
ματικής πιστωτικής εξασφάλισης/ρευστότητας και τους παρόχους αυτών.

8

B.30

Όνομα και περιγραφή των προσώπων που παρέχουν τιτλοποιημένα περιουσιακά στοι
χεία.

10

B.31

Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών:
— B.1
— B.2
— B.3
— B.4
— B.5
— B.6
— B.7
— B.9
— B.10
— D.4
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Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη των αποθετηρίων εγγράφων μετοχών:
— «Όνομα και καταστατική έδρα του εκδότη των αποθετηρίων εγγράφων μετοχών.»
— «Νομοθεσία βάσει της οποίας ο εκδότης των αποθετηρίων εγγράφων μετοχών
ενεργεί και νομική μορφή που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας.»

15

B.33

Οι ακόλουθες πληροφορίες από το παράρτημα 1:
— B.1
— B.2
— B.5
— B.6
— B.7
— B.8
— B.9
— B.10
— Γ.3
— Γ.7
— Δ.2

15

B.34

Περιγραφή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
περιορισμών στις επενδύσεις, που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων επιδιώκει,
καθώς και περιγραφή των χρησιμοποιούμενων μέσων.

15

B.35

Όρια δανεισμού ή/και δανειακής επιβάρυνσης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
Εάν δεν προβλέπονται τέτοια όρια, συμπεριλαμβάνεται σχετική δήλωση.

15

B.36

Περιγραφή του ρυθμιστικού καθεστώτος του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και
αναφορά κάθε ρυθμιστικής αρχής στη χώρα σύστασής του.

15

B.37

Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο οργανισμός συλλογι
κών επενδύσεων.

15

B.38

Σε περίπτωση που το κύριο σώμα του ενημερωτικού δελτίου γνωστοποιεί ότι περισσό
τερο από το 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύ
σεων μπορεί:
α) να επενδυθεί, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα και μόνο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο· ή
β) να επενδυθεί σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που
μπορούν με τη σειρά τους να επενδύσουν περισσότερο από το 20 % του ακαθάριστου
ενεργητικού σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων· ή
γ) να υπάρχει έκθεση στην πιστοληπτική ικανότητα ή φερεγγυότητα οιουδήποτε αντι
συμβαλλόμενου·
πρέπει να αποκαλύπτεται η ταυτότητα της οντότητας και να δίνεται περιγραφή της
έκθεσης (π.χ. αντισυμβαλλόμενος), καθώς και πληροφορίες για την αγορά στην οποία
εισάγονται οι κινητές του αξίες.

15

B.39

Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δύναται να επενδύσει ποσοστό υψηλό
τερο από το 40 % του ακαθάριστου ενεργητικού του σε άλλον οργανισμό συλλογικών
επενδύσεων, στο περιληπτικό σημείωμα πρέπει να επεξηγείται ένα από τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) η έκθεση, η ταυτότητα του υποκείμενου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, και να
παρέχονται σε περιληπτικό σημείωμα οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον εν
λόγω οργανισμό συλλογικών επενδύσεων· ή
β) εάν οι εκδοθείσες κινητές αξίες από υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων
έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, η
ταυτότητα του υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

15

B.40

Περιγραφή των φορέων παροχής υπηρεσιών του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων των
μέγιστων καταβαλλόμενων τελών.

15

B.41

Η ταυτότητα και το κανονιστικό καθεστώς κάθε διαχειριστή επενδύσεων, συμβούλου
επενδύσεων, θεματοφύλακα χρεογράφων, καταπιστευματικού διαχειριστή ή έμπιστου
θεματοφύλακα (περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανάθεσης φύλαξης).
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15

B.42

Περιγραφή της συχνότητας προσδιορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού του οργανι
σμού συλλογικών επενδύσεων και του τρόπου με τον οποίο η εν λόγω καθαρή αξία
ενεργητικού θα γνωστοποιείται στους επενδυτές.

15

B.43

Σε περίπτωση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων τύπου ομπρέλας, δήλωση κάθε σύν
θετης ευθύνης που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ κατηγοριών ή επενδύσεων σε άλλους
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

15

B.44

B.7 και η ακόλουθη παράγραφος:
— «Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεν έχει αρχίσει δραστηριότητες και
δεν έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία του εγγράφου
αναφοράς, συμπεριλαμβάνεται σχετική δήλωση.»

15

B.45

Περιγραφή του χαρτοφυλακίου του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

15

B.46

Ένδειξη της πλέον πρόσφατης καθαρής αξίας ενεργητικού ανά κινητή αξία (κατά περί
πτωση)

16

B.47

Περιγραφή του εκδότη, η οποία περιλαμβάνει:
— Τη νόμιμη ονομασία του εκδότη και περιγραφή της θέσης του στο εθνικό κυβερνη
τικό πλαίσιο.
— Τη νομική μορφή του εκδότη.
— Κάθε πρόσφατο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση της φερεγγυότητας
του εκδότη.
— Περιγραφή των οικονομικών του εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της δομής του, με
λεπτομέρειες των κυριότερων τομέων του.

16

B.48

Περιγραφή/κύρια στοιχεία των δημοσίων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών για
τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας του ενημερωτικού δελτίου.
Περιγραφή όλων των σημαντικών μεταβολών στις εν λόγω πληροφορίες από τα τέλη
του προηγούμενου οικονομικού έτους.

17

B.49

Περιγραφή του εκδότη, η οποία περιλαμβάνει:
— Τη νόμιμη ονομασία του εκδότη και περιγραφή το νομικού καθεστώτος του.
— Τη νομική μορφή του εκδότη.
— Περιγραφή του σκοπού του εκδότη και των λειτουργιών του.
— Πηγές χρηματοδότησης, εγγυήσεις και άλλες υποχρεώσεις που έχουν έναντι του
εκδότη τα μέλη του.
— Κάθε πρόσφατο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση της φερεγγυότητας
του εκδότη.

17

B.50

Επιλεγμένες κύριες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα δύο τελευταία
οικονομικά έτη. Πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή τυχόν σημαντικών μεταβολών
στη χρηματοοικονομική θέση του εκδότη μετά τις τελευταίες ελεγμένες χρηματοοικο
νομικές πληροφορίες.

Ενότητα Γ – Κινητές αξίες
Παραρτήματα

Στοιχεία

Απαιτήσεις γνωστοποίησης

3, 5, 12, 13

Γ.1

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και
εισάγονται προς διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αριθμού ανα
γνώρισης κινητών αξιών.

3, 5, 12, 13

Γ.2

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες.

1

Γ.3

Ο αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί, και των μετοχών
που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί.
Η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι μετοχές δεν έχουν
ονομαστική αξία.

3

Γ.4

Περιγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις κινητές αξίες.
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3, 5, 12, 13

Γ.5

Περιγραφή τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.

3

Γ.6

Αναφορά του κατά πόσο οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν
αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της
ταυτότητας όλων των ρυθμιζόμενων αγορών, στις οποίες οι κινητές αξίες αποτελούν
ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

1

Γ.7

Περιγραφή της μερισματικής πολιτικής.

5, 12, 13

Γ.8

Γ.4 και τα ακόλουθα:
— «συμπεριλαμβανομένης της τάξης εξασφάλισης»
— «συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στα εν λόγω δικαιώματα»

5, 13

Γ.9

Γ.8 και τα ακόλουθα:
— «το ονομαστικό επιτόκιο»
— «την ημερομηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι και την ημερο
μηνία πληρωμής των τόκων»
— «εάν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, περιγραφή του υποκείμενου περιουσιακού
στοιχείου στο οποίο βασίζεται»
— «ημερομηνία λήξης και τρόπος απόσβεσης του δανείου, περιλαμβανομένων των
διαδικασιών εξόφλησης»
— «αναφορά της απόδοσης»
— «όνομα του εκπροσώπου των κατόχων χρεωστικών τίτλων»

5

Γ.10

Γ.9 και τα ακόλουθα:
— Εάν η πληρωμή των τόκων που παράγει η κινητή αξία συνδέεται με παράγωγο(-α)
μέσο(-α), να δοθούν σαφείς και πλήρεις εξηγήσεις που να επιτρέπουν στους επεν
δυτές να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η επένδυσή τους επηρεάζεται από
την αξία του ή των υποκείμενων παράγωγων μέσων, ιδίως στις περιπτώσεις στις
οποίες οι κίνδυνοι είναι περισσότερο εμφανείς.

5, 12

Γ.11

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικεί
μενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, ενόψει της διανομής τους σε ρυθμιζό
μενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγορές με διευκρίνιση των εν λόγω αγορών.

8

Γ.12

Ελάχιστη ονομαστική αξία της έκδοσης.

10

Γ.13

Πληροφορίες για τις υποκείμενες μετοχές:
— Γ.1
— Γ.2
— Γ.3
— Γ.4
— Γ.5
— Γ.6
— Γ.7

10

Γ.14

Πληροφορίες για τα αποθετήρια έγγραφα:
— Γ.1
— Γ.2
— Γ.4
— Γ.5
— «Περιγραφή του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στις
υποκείμενες μετοχές και των οφελών που απορρέουν από τα δικαιώματα αυτά, ιδίως
όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου, των όρων με τους οποίους ο εκδότης των
αποθετηρίων εγγράφων μπορεί να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα και των μέτρων
που προβλέπονται για τη λήψη των σχετικών εντολών των κατόχων αποθετηρίων
εγγράφων, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και σε τυχόν πλεόνασμα
εκκαθάρισης που δεν έχουν αποδοθεί στον κάτοχο του αποθετηρίου εγγράφου.»
— «Περιγραφή των τραπεζικών ή άλλων εγγυήσεων που προσαρτώνται στα αποθετή
ρια έγγραφα και έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώ
σεων του εκδότη.»

12

Γ.15

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αξία της επένδυσης επηρεάζεται από την αξία
του(των) υποκείμενου(-ων) μέσου(-ων), εκτός εάν οι κινητές αξίες είναι ονομαστικής
αξίας τουλάχιστον 100 000 ευρώ.
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Παραρτήματα

Στοιχεία

Απαιτήσεις γνωστοποίησης

12

Γ.16

Ημερομηνία ή προθεσμία κατά την οποία τα παράγωγα μέσα κινητών αξιών καθίστανται
ληξιπρόθεσμα ή απαιτητά — η ημερομηνία άσκησης ή η τελική ημερομηνία αναφοράς.

12

Γ.17

Περιγραφή της διαδικασίας διακανονισμού των παράγωγων μέσων κινητών αξιών.

12

Γ.18

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η απόδοση επί των παράγωγων
μέσων κινητών αξιών.

12

Γ.19

Η ημερομηνία άσκησης ή τελική τιμή αναφοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχεί
ου.

12

Γ.20

Περιγραφή του είδους του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και του σημείου στο
οποίο διατίθενται πληροφορίες για το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

13

Γ.21

Να αναφερθεί η αγορά στην οποία θα διαπραγματεύονται οι κινητές αξίες για τις οποίες
εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο.

14

Γ.22

Πληροφορίες για τις υποκείμενες μετοχές:
— «Περιγραφή των υποκείμενων μετοχών.»
— Γ.2
— Γ.4 και οι ακόλουθες λέξεις «… και η διαδικασία άσκησης των εν λόγω δικαιω
μάτων.»
— «Να διευκρινιστεί εάν και πότε οι μετοχές θα εισαχθούν ή εισήχθησαν προς δια
πραγμάτευση.»
— Γ.5
— «Εάν ο εκδότης των υποκείμενων μετοχών είναι οντότητα του ιδίου ομίλου, οι
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τον εκδότη είναι οι πληροφορίες που
απαιτούνται από το έγγραφο αναφοράς για μετοχές. Συνεπώς, παρέχονται οι πλη
ροφορίες που απαιτούνται για το περιληπτικό δελτίο του παραρτήματος 1.»
Ενότητα Δ — Κίνδυνοι

Παραρτήματα

Στοιχεία

Απαιτήσεις γνωστοποίησης

1

Δ.1

Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στον
εκδότη ή στον τομέα δραστηριότητάς του.

4, 7, 9, 11,
16, 17

Δ.2

Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στον
εκδότη.

3, 5, 13

Δ.3

Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στις
κινητές αξίες.

10

Δ.4

Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών:
— Δ.2

10

Δ.5

Πληροφορίες για τα αποθετήρια έγγραφα:
— Δ.3

12

Δ.6

Δ.3 και η ακόλουθη παράγραφος:
— «Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει προειδοποίηση προς τους επενδυτές
για τον κίνδυνο απώλειας της αξίας όλης της επένδυσής τους ή μέρους αυτής, κατά
περίπτωση, ή/και, εάν η υποχρέωση του επενδυτή δεν περιορίζεται στην αξία της
επένδυσής του, αναφορά του γεγονότος αυτού και περιγραφή των περιστάσεων στις
οποίες γεννάται η εν λόγω πρόσθετη υποχρέωση, καθώς και των πιθανών χρημα
τοοικονομικών επιπτώσεων.»
Ενότητα E – Προσφορά

Παραρτήματα

Στοιχεία

Απαιτήσεις γνωστοποίησης

3, 10

E.1

Τα συνολικά καθαρά έσοδα και εκτίμηση των συνολικών εξόδων της έκδοσης/προσφο
ράς, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εκτίμηση εξόδων που χρεώνονται στον επενδυτή
από τον εκδότη ή τον προσφέροντα.

3, 10

E.2α

Λόγοι της προσφοράς και της χρήσης των εσόδων, εκτιμώμενο καθαρό ποσό των
εσόδων.

5, 12

E.2β

Λόγοι της προσφοράς και της χρήσης των εσόδων όταν αυτοί διαφέρουν από την
πραγματοποίηση κέρδους ή/και την αντιστάθμιση ορισμένων κινδύνων.

3, 5, 10, 12

E.3

Περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων της προσφοράς.
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Παραρτήματα

Στοιχεία

3, 5, 10, 12,
13

E.4

3, 10

E.5

Απαιτήσεις γνωστοποίησης

Περιγραφή τυχόν συμφερόντων που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, περι
λαμβανομένων των συγκρουόμενων συμφερόντων.
Όνομα του προσώπου ή της οντότητας που προσφέρεται να πωλήσει την κινητή αξία.
Συμφωνίες υποχρεωτικής διακράτησης: ενδιαφερόμενα μέρη· και περίοδος υποχρεωτικής
διακράτησης.

3, 10

E.6

Ποσό και ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς που προκύπτει από την προ
σφορά.
Εάν η προσφορά εγγραφής γίνεται σε υφιστάμενους μετόχους, να αναφερθεί το ποσό και
το ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς εάν οι μέτοχοι αυτοί δεν εγγράψουν τη
νέα προσφορά.

Όλα

E.7

Εκτιμώμενα έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη ή τον προσφέροντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII
Αναλογικό πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για τις ελάχιστες απαιτήσεις
γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές
όσον αφορά τις εκδόσεις δικαιωμάτων
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Στην περίπτωση φυσικών προσώ
πων, συμπεριλαμβανομένων μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθούν το όνομα και τα καθή
κοντα των προσώπων· στην περίπτωση νομικών προσώπων να αναφερ
θούν το όνομα και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλα
βαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέ
χονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την
περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργά
νωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή
δεν διορίστηκαν εκ νέου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αναφέρονται οι σχετικές πληροφο
ρίες εφόσον είναι σημαντικές.

3.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται ειδικά με
τον εκδότη ή τον τομέα δραστηριότητάς του.

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

4.1.

Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη.

4.2.

Επενδύσεις

4.2.1.

Περιγραφή (συμπεριλαμβανομένου του ποσού) των κυριότερων επεν
δύσεων που πραγματοποιήθηκαν από το τέλος της περιόδου που καλύ
πτεται από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων
οικονομικών καταστάσεων και έως την ημερομηνία του εγγράφου ανα
φοράς.

4.2.2.

Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων του εκδότη που βρίσκονται
στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς και η γεωγραφική κατανομή
αυτών των επενδύσεων (στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό)
και η μέθοδος χρηματοδότησής τους (εσωτερική ή εξωτερική).

4.2.3.

Πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγμα
τοποιήσει στο μέλλον ο εκδότης και για τις οποίες τα διοικητικά του
όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.
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5.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.1.

Κύριες δραστηριότητες
Σύντομη περιγραφή των πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων
του εκδότη και ενδεχόμενων σημαντικών μεταβολών που επηρεάζουν
τις εν λόγω πράξεις και δραστηριότητες από το τέλος της περιόδου που
καλύπτεται από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες ελεγμένες οικονο
μικές καταστάσεις, με αναγραφή τυχόν σημαντικών νέων προϊόντων
και υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί και, στο βαθμό που η ανάπτυξη
νέων προϊόντων ή υπηρεσιών έχει δημοσιοποιηθεί, η πορεία της ανά
πτυξης.

5.2.

Κύριες αγορές
Σύντομη περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποι
είται ο εκδότης και ενδεχόμενων σημαντικών μεταβολών που επηρεά
ζουν τις αγορές αυτές από το τέλος της περιόδου που καλύπτεται από
τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες ελεγμένες οικονομικές καταστά
σεις.

5.3.

Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα σημεία 5.1. και
5.2. έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες από το τέλος της
περιόδου που καλύπτεται από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, να αναφερθεί το συγκεκριμένο
γεγονός.

5.4.

Παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τον βαθμό εξάρτησης του
εκδότη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από
βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες
μεθόδους μεταποίησης, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του εκδότη.

5.5.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη σχετικά
με την ανταγωνιστική του θέση.

6.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

6.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο
όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

7.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

7.1.

Περιγράφονται οι σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την
παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές
πώλησης από τη λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία του
εγγράφου αναφοράς.

7.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή
γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημα
ντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

8.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
Εάν ο εκδότης επιλέξει να συμπεριλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση
κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που
αναφέρονται στα σημεία 8.1 και 8.2:

8.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις
στις οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.
Πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγο
ντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτι
κών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες
που δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειρι
στικών ή εποπτικών οργάνων. Οι υποθέσεις αυτές να είναι εύκολα
κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και ακριβείς
και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτιμήσεων στις
οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6
8.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να
ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγ
κτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε
ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποι
ήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασι
κές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
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Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο
οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά
στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρό
κειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγημα
τικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθ
μητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το
ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληρο
φόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά
στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.

▼M5
8.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση κερδών στηρίζεται σε βάση συγκρίσιμη με
τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

8.4.

Εάν έχει δημοσιευθεί πρόβλεψη κερδών σε ενημερωτικό δελτίο που
εξακολουθεί να ισχύει, αναφέρεται εάν η πρόβλεψη αυτή εξακολουθεί
να ισχύει κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς και, εφόσον η
πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει πλέον, εξηγούνται οι σχετικοί λόγοι.

9.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

9.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απα
σχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων
τους που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι
σημαντικές για τον εκδότη:
α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·
β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας·
γ) ιδρυτές, εφόσον από τη σύσταση του εκδότη δεν έχει ακόμη
συμπληρωθεί πενταετία· και
δ) κάθε ανώτερο διοικητικό στέλεχος που είναι αρμόδιο να βεβαιώσει
ότι ο εκδότης διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα
για τον χειρισμό των υποθέσεών του.
Να αναφερθεί η φύση οποιουδήποτε οικογενειακού δεσμού μεταξύ
αυτών των προσώπων.
Για κάθε μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
και για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία β) και δ) του
πρώτου εδαφίου παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα του σε θέματα διαχείρισης, καθώς
και τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
α) επωνυμίες όλων των εταιρειών και των ετερόρρυθμων εταιρειών
στις οποίες το πρόσωπο αυτό ήταν μέλος διοικητικού, διαχειριστι
κού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος, σε οποιαδήποτε στιγμή των
πέντε τελευταίων ετών, αναφέροντας επίσης εάν το πρόσωπο αυτό
εξακολουθεί ή όχι να είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή
εποπτικού οργάνου ή εταίρος. Δεν απαιτείται η κατάρτιση καταλό
γου με όλες τις θυγατρικές του εκδότη στων οποίων τα διοικητικά,
διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα είναι επίσης μέλος το πρόσωπο
αυτό.
β) οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση για τέλεση δόλιας πράξης
κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη·
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γ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής
διαχείρισης ή εκκαθάρισης στην οποία συμμετείχε, κατά τη διάρ
κεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, πρόσωπο που αναφέ
ρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου και ενεργούσε υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα από τις αναφερόμενες στα στοιχεία α) και δ)
του πρώτου εδαφίου·
δ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε απαγγελθείσα δημόσια κατηγορία
ή/και επιβληθείσα κύρωση κατά ενός τέτοιου προσώπου εκ μέρους
των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων
των αρμόδιων επαγγελματικών οργανώσεων). Αναφέρεται επίσης
εάν το πρόσωπο αυτό έχει ήδη παρεμποδιστεί από δικαστήριο να
ενεργήσει με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή
εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβει στη διαχείριση ή
στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των
πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
Εάν δεν υφίσταται προς γνωστοποίηση καμία τέτοια πληροφορία, υπο
βάλλεται σχετική δήλωση.
9.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών οργάνων καθώς και ανώτερων διοικητικών στελεχών
Περιγράφονται με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων
μεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν έναντι του εκδότη τα πρόσωπα
που αναφέρονται στο σημείο 9.1. και των ιδιωτικών συμφερόντων
ή/και άλλων υποχρεώσεων των εν λόγω προσώπων. Σε περίπτωση
απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, υποβάλλεται σχετική δήλωση.
Να αναφερθεί κάθε ρύθμιση ή συμφωνία με τους κυριότερους μετό
χους, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα, δυνάμει της οποίας οποι
οδήποτε από τα αναφερόμενα στο σημείο 9.1 πρόσωπα έχει επιλεγεί
ως μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή ως
ανώτερο διοικητικό στέλεχος.
Να αναφερθούν λεπτομέρειες για κάθε περιορισμό αποδεκτό από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 9.1 και ο οποίος αφορά τη
διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών του
εκδότη που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά.

10.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Για εκδότες που δεν είναι παρόντες σε ρυθμιζόμενη αγορά και σε
σχέση με την τελευταία πλήρη οικονομική χρήση για εκείνα τα πρό
σωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου του
σημείου 9.1.

10.1.

Το ύψος της καταβληθείσας αμοιβής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδή
ποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής), και τα οφέλη σε είδος
που χορήγησε ο εκδότης και οι θυγατρικές του για τις κάθε είδους
υπηρεσίες που τους παρέσχε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα
πρόσωπα.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε ατομική βάση, εκτός εάν η χώρα
καταγωγής του εκδότη δεν απαιτεί τη γνωστοποίηση σε ατομική βάση
ή όταν ο εκδότης έχει ήδη δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές.

10.2.

Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα
δεδουλευμένα έξοδα ο εκδότης ή οι θυγατρικές του για συντάξεις,
αποζημιώσεις ή παρεμφερή οφέλη.

11.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για εκδότες που δεν είναι παρόντες σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την
τελευταία λήξασα χρήση του εκδότη, και εάν δεν προβλέπεται διαφο
ρετικά, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε πρόσωπο που
αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του σημείου 9.1.:

11.1.

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας θητείας του, εφόσον προβλέπεται,
και περίοδος κατά την οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει ασκή
σει τα καθήκοντα αυτά.
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11.2.

Πληροφορίες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον
εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την
παροχή οφελών κατά τη λήξη της απασχόλησης ή σε περίπτωση μη
ύπαρξης τέτοιων συμβάσεων, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

11.3.

Πληροφορίες για την ελεγκτική επιτροπή και την επιτροπή καθορισμού
αμοιβών που λειτουργούν στον εκδότη· οι πληροφορίες περιλαμβάνουν
επίσης τα ονόματα των μελών των εν λόγω επιτροπών και περιληπτικό
σημείωμα της εντολής δυνάμει της οποίας λειτουργούν οι επιτροπές
αυτές.

11.4.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συμμορφώνεται ή όχι με το καθεστώς ή τα
καθεστώτα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει(-ουν) στη χώρα σύστα
σής του. Εάν ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με το καθεστώς αυτό, η
αναφορά αυτή συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο
εξηγούνται οι λόγοι τη μη συμμόρφωσης.

12.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

12.1.

Συμμετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών. Για κάθε ένα από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (δ) του πρώτου εδα
φίου του σημείου 9.1. παρατίθενται όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα
πληροφοριακά στοιχεία για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο του εκδό
τη, καθώς και για κάθε δικαίωμα αγοράς μετοχών αυτού του εκδότη.

12.2.

Να περιγραφεί κάθε συμφωνία για συμμετοχή των εργαζομένων στο
κεφάλαιο του εκδότη.

13.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

13.1.

Στο βαθμό που οι σχετικές πληροφορίες είναι γνωστές στον εκδότη,
παρατίθεται το όνομα κάθε προσώπου μη μέλους των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμε
σα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη
που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθε
σίας, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο
αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλω
ση.

13.2.

Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά
δικαιώματα ψήφου. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική
αρνητική δήλωση.

13.3.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς
και τα μέτρα που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγ
χος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

13.4.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρ
μογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές
όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

14.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Εάν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 δεν
ισχύουν για τον εκδότη, πρέπει να γνωστοποιούνται οι ακόλουθες
πληροφορίες για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες και μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου ανα
φοράς:
α) Η φύση και το ποσό όλων των συναλλαγών οι οποίες —σε μεμο
νωμένη βάση ή στο σύνολό τους— είναι σημαντικές για τον εκδό
τη. Όταν αυτές οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη δεν διενεργή
θηκαν με τους όρους της αγοράς, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι.
Στην περίπτωση τρεχόντων δανείων, συμπεριλαμβανομένων των
εγγυήσεων κάθε είδους, να αναφερθεί το εναπομένον προς εξό
φληση ποσό.
β) Το ποσό ή το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στον κύκλο εργασιών
του εκδότη οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη.
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Αν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 εφαρ
μόζονται στον εκδότη, οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να δημοσιο
ποιούνται μόνο για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά τη
λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις.
15.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ

15.1.

Ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Παρατίθενται οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
για την τελευταία χρήση (ή για μικρότερη περίοδο κατά την οποία ο
εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του) και η έκθεση ελέγχου. Εάν ο
εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του
στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαι
τούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστο
ρικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 12 μήνες ή τη συνολική
χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις
δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη. Οι χρηματοοικο
νομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα εθνικά
λογιστικά πρότυπα του κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για εκδότες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφο
ρίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν
εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα
τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Εάν αυτές οι
χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω
πρότυπα, καταρτίζονται υπό μορφή επαναδιατυπωμένων οικονομικών
καταστάσεων.
Οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
καταρτιστούν και να παρουσιαστούν υπό μορφή συμβατή με εκείνη
που θα εγκριθεί στις επόμενες προς δημοσίευση ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις του εκδότη όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα και τις
λογιστικές αρχές, και τη λογιστική νομοθεσία, που εφαρμόζονται
στις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα του οικονομι
κής δραστηριότητάς του για διάστημα μικρότερο του έτους, οι ελεγ
μένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο
αυτή καταρτίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 ή, εάν δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά
πρότυπα κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για εκδότη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι ιστορικές χρηματοοικονομι
κές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά
πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά. Αυτές
οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι ελεγμέ
νες.
Εάν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με εθνικά λογιστικά πρότυπα, οι απαιτούμενες στο παρόν
σημείο χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον
τα ακόλουθα:
α) ισολογισμό·
β) κατάσταση αποτελεσμάτων
γ) κατάσταση που να παρουσιάζει είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων, είτε τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων πλην εκείνων
που προκύπτουν από κεφαλαιακές συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
και από διανομές στους ιδιοκτήτες·
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δ) κατάσταση ταμειακών ροών·
ε) λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι ετήσιες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να είναι
ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζε
ται εάν, για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς, οι πληροφορίες
αυτές παρέχουν μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, σύμφωνα με
τα ισχύοντα σε κράτος μέλος ελεγκτικά πρότυπα ή με ισοδύναμο πρό
τυπο.
15.2.

Pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της συνολικής κατάστασης, να
περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο η συναλλαγή θα είχε επηρεάσει τα
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα αποτελέσματα του εκδό
τη, εάν η συναλλαγή αυτή λάμβανε χώρα στην αρχή της περιόδου που
καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή την αναφερόμενη
ημερομηνία.
Η υποχρέωση αυτή ικανοποιείται συνήθως με τη συμπερίληψη pro
forma χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Αυτές οι pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται
όπως ορίζει το παράρτημα II και παρέχουν τα στοιχεία που προβλέπο
νται στο εν λόγω παράρτημα.
Οι pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες συνοδεύονται από
έκθεση που συντάσσεται από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές.

15.3.

Οικονομικές καταστάσεις
Εάν ο εκδότης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις
ταυτόχρονα σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση, στο έγγραφο
αναφοράς περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ετήσιες ενοποιημένες οικο
νομικές του καταστάσεις.

15.4.

Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

15.4.1.

Δήλωση ότι οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν ελεγ
χθεί. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση
ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή εάν η
εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, η
εν λόγω άρνηση ή οι εν λόγω επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει
να παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από
σχετική αιτιολόγηση.

15.4.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους ελεγκτές.

15.4.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις του εκδότη, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και
διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

15.5.

Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφο
ριών.

15.5.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη:
α) των 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου
αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αναφοράς
ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις·
β) των 15 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου
αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αναφοράς
μη ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

15.6.

Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

15.6.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμέ
νων οικονομικών καταστάσεών του, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
περιληφθούν στο έγγραφο αναφοράς. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξα
μηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν αποτελέσει αντικεί
μενο εξακρίβωσης ή ελέγχου, πρέπει να περιληφθεί επίσης η έκθεση
ελέγχου ή εξακρίβωσης. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ελεγ
χθεί ή εξακριβωθεί, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.
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15.6.2.

Εάν το έγγραφο αναφοράς έχει συνταχθεί περισσότερο από εννέα
μήνες μετά τη λήξη της τελευταίας ελεγμένης χρήσης, τότε πρέπει
να περιλαμβάνει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ενδεχο
μένως μη ελεγμένες (γεγονός το οποίο πρέπει να αναφερθεί), οι οποίες
καλύπτουν τουλάχιστον τους έξι πρώτους μήνες της νέας χρήσης.
Οι εν λόγω ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που αντιστοι
χούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η υποβολή ωστόσο
των ισολογισμών τέλους χρήσης είναι αρκετή για να πληρούται η
απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

15.7.

Πολιτική σε θέματα μερισμάτων
Να περιγραφεί η πολιτική του εκδότη όσον αφορά τη διανομή μερι
σμάτων, καθώς και οποιοσδήποτε σχετικός περιορισμός.

15.7.1.

Να αναφερθεί το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, για κάθε χρήση
της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληρο
φορίες· όταν ο αριθμός μετοχών του εκδότη έχει μεταβληθεί, το προ
αναφερόμενο ποσό προσαρμόζεται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.

15.8.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο τουλάχι
στον των δώδεκα προηγούμενων μηνών, για κάθε διοικητική, δικα
στική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας
διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη
και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προ
σφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση ή στην
κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται
τέτοιες διαδικασίες, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

15.9.

Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
εκδότη
Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπο
ρική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευ
ταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες χρηματοοικονο
μικές πληροφορίες ή ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, υποβάλλεται
σχετική αρνητική δήλωση.

16.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

16.1.

Μετοχικό κεφάλαιο
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τον
πλέον πρόσφατο ισολογισμό που έχει περιληφθεί στις ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες:

16.1.1.

Το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου και, για κάθε κατηγορία μετο
χών:
α) ο αριθμός εγκεκριμένων μετοχών·
β) ο αριθμός των μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν ολοσχερώς εξο
φληθεί και των μετοχών που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί·
γ) η ονομαστική αξία ανά μετοχή ή αναφορά του γεγονότος ότι οι
μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία· και
δ) συμφωνία του αριθμού μετοχών που κυκλοφορούν την ημερομηνία
ανοίγματος και την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης. Εάν ποσο
στό υψηλότερο του 10 % του κεφαλαίου έχει καταβληθεί με περι
ουσιακά στοιχεία άλλα πλην των μετρητών κατά την περίοδο που
καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, το γεγο
νός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

16.1.2.

Εάν υφίστανται μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, να ανα
φερθούν ο αριθμός και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των μετοχών.

16.1.3.

Το ποσό των μετατρέψιμων κινητών αξιών, των ανταλλάξιμων κινητών
αξιών ή των κινητών αξιών με τίτλους επιλογής, αναφέροντας τους
όρους και τις διαδικασίες μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.
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16.1.4.

Πληροφορίες και όροι για κάθε δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης
σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή για
δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου.

16.1.5.

Πληροφορίες για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του ομίλου για το
οποίο υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ
όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικεί
μενο δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και λεπτομέρειες για αυτά τα
δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των προσώπων
που αφορούν τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης.

17.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Για το αμέσως προηγούμενο έτος από τη δημοσίευση του εγγράφου
αναφοράς, να περιγραφεί συνοπτικά κάθε σημαντική σύμβαση (εκτός
από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστη
ριοτήτων) στις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.
Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβά
σεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που
έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου και περιέχει διατά
ξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του ομίλου έχει ανα
λάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για τον όμιλο κατά
την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς.

18.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟ
ΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

18.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον
εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του
τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

18.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων
γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πλη
ροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ’ αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρ
χουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφο
ρίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, προσδιορίζεται(-ονται) η
(οι) πηγή(-ές) των εν λόγω πληροφοριών.

19.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του εγγράφου αναφοράς μπορεί,
κατά περίπτωση, να διενεργηθεί έλεγχος στα ακόλουθα έγγραφα (ή
αντίγραφα αυτών των εγγράφων):
α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·
β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρο
γνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος
των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής
στο έγγραφο αναφοράς.
Αναφορά του σημείου στο οποίο το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε
φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIV
Αναλογικό πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για τις ελάχιστες απαιτήσεις
γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το σημείωμα μετοχικών τίτλων όσον
αφορά τις εκδόσεις δικαιωμάτων
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το ενημερωτικό δελτίο και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά
του, με αναφορά των τμημάτων αυτών. Στην περίπτωση των φυσικών
προσώπων, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειρι
στικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθούν το όνομα και
τα καθήκοντα των προσώπων. Στην περίπτωση νομικών προσώπων να
αναφερθούν το όνομα και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το ενημερωτικό δελτίο ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο ενημερωτικό δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του ενημερωτικού δελτίου ότι, αφού
έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για το οποίο είναι
υπεύθυνοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόμενό του.

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά
τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και γίνονται δεκτές προς δια
πραγμάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγο
ράς αυτών των κινητών αξιών.

▼M6
3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης

▼M5
Δήλωση του εκδότη ότι, κατά την άποψή του, το κεφάλαιο κίνησής
του επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του ή, εάν όχι, διευκρί
νιση του τρόπου με τον οποίο προτείνει να εισφέρει το συμπληρωμα
τικό κεφαλαίο κίνησης που είναι αναγκαίο.
3.2.

Ίδια κεφάλαια και χρέος
Δήλωση για το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων και του χρέους (με
διάκριση των οφειλών σε καλυπτόμενες ή μη από εγγυήσεις και σε
καλυπτόμενες ή μη από ασφάλειες) σε ημερομηνία που δεν απέχει
περισσότερο από 90 ημέρες από την ημερομηνία του εγγράφου. Στο
χρέος συνυπολογίζονται επίσης οι έμμεσες και οι ενδεχόμενες οφειλές.

3.3.

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν
στην έκδοση/προσφορά
Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμε
νων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά, με προσδιορι
σμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

3.4.

Λόγοι της προσφοράς και χρησιμοποίηση των εσόδων
Λόγοι της προσφοράς και, κατά περίπτωση, του εκτιμώμενου καθαρού
ποσού των εσόδων, αναλυτικά ανά κύρια προβλεπόμενη χρήση και
κατά σειρά προτεραιότητας των εν λόγω χρήσεων. Εάν ο εκδότης
γνωρίζει ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επαρκέσουν για τη χρημα
τοδότηση όλων των προτεινόμενων χρήσεων, να αναφερθεί το ποσό
και οι πηγές των συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται. Πρέ
πει να αναφέρεται λεπτομερώς η χρήση των εσόδων, ιδίως εάν αυτά
χρησιμοποιούνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός της
συνήθους δραστηριότητας, για τη χρηματοδότηση προαναγγελθεισών
αποκτήσεων άλλων επιχειρήσεων ή για την εξόφληση, μείωση ή εξα
γορά χρεών.
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4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟ
ΣΦΕΡΟΝΤΑΙ/ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

4.1.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που
προσφέρονται ή/και εισάγονται προς διαπραγμάτευση, περιλαμβανομέ
νου του κωδικού ISIN (Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) ή
άλλου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.

4.2.

Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι κινητές αξίες.

4.3.

Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες έχουν μορφή ονομαστικών τίτ
λων ή τίτλων στον κομιστή, ενσώματη ή άυλη μορφή. Στην τελευταία
περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση της οντότητας που
είναι επιφορτισμένη με την τήρηση των αρχείων.

4.4.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης.

4.5.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στις κινητές
αξίες, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, και δια
δικασία για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.
Δικαιώματα μερίσματος:
— σταθερή(-ές) ημερομηνία(-ες) κατά την οποία(-ες) γεννάται το
δικαίωμα·
— χρόνος παραγραφής του δικαιώματος σε μέρισμα και πρόσωπο που
ωφελείται από την παραγραφή·
— περιορισμοί όσον αφορά τα μερίσματα και διαδικασίες για κατό
χους μη κατοίκους,
— ποσό ή τρόπος υπολογισμού του μερίσματος, περιοδικότητα και
σωρευτική ή μη σωρευτική φύση των πληρωμών.
Δικαιώματα ψήφου.
Δικαιώματα προαγοράς των μετόχων σε προσφορές για εγγραφή κινη
τών αξιών της ιδίας κατηγορίας.
Δικαίωμα στα κέρδη του εκδότη.
Δικαιώματα σε τυχόν πλεόνασμα σε περίπτωση εκκαθάρισης.
Ρήτρες εξαγοράς.
Ρήτρες μετατροπής.

4.6.

Αναφορά των αποφάσεων, αδειών και εγκρίσεων δυνάμει των οποίων
δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν
οι κινητές αξίες.

4.7.

Η αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των κινητών αξιών.

4.8.

Περιγραφή τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών
αξιών.

4.9.

Για τη χώρα της καταστατικής έδρας του εκδότη και τη χώρα ή τις
χώρες στις οποίες γίνεται η προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση:
— Πληροφορίες για τις φορολογικές κρατήσεις στην πηγή επί των
εισοδημάτων από τις κινητές αξίες,
— Διευκρίνιση εάν ο εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη της κράτησης
των φόρων στην πηγή.
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5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.

Όροι, στατιστικές της προσφοράς, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και
διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.1.

Όροι στους οποίους υπόκειται η προσφορά.

5.1.2.

Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς.

5.1.3.

Χρονική περίοδος, περιλαμβανομένων των δυνατών μεταβολών της,
κατά την οποία η προσφορά θα είναι ανοικτή και περιγραφή της δια
δικασίας υποβολής αίτησης εγγραφής.

5.1.4.

Να διευκρινιστεί εάν και σε ποιες περιστάσεις είναι δυνατή η ανά
κληση ή η αναστολή της προσφοράς, και εάν η ανάκληση είναι δυνατή
μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

5.1.5.

Περιγραφή κάθε δυνατότητας περιορισμού της εγγραφής και του τρό
που επιστροφής κάθε υπερβάλλοντος ποσού που έχει καταβληθεί από
τους εγγραφέντες.

5.1.6.

Να διευκρινιστεί το κατώτατο ή/και ανώτατο ποσό της αίτησης εγγρα
φής (είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σωρευτικά σε επενδυόμενο
ποσό).

5.1.7.

Περίοδος εντός της οποίας μπορεί να αποσυρθεί η αίτηση, εάν επιτρέ
πεται στους επενδυτές να αποσύρουν την αίτησή τους.

5.1.8.

Μέθοδος και προθεσμίες πληρωμής και παράδοσης των κινητών αξιών.

5.1.9.

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας δημοσιοποίησης
των αποτελεσμάτων της προσφοράς.

5.1.10.

Να διευκρινιστεί η διαδικασία άσκησης τυχόν δικαιώματος προαγοράς,
εάν τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαπραγματεύσιμα και ο τρόπος
αντιμετώπισης των δικαιωμάτων που δεν ασκούνται.

5.2.

Κατανομή

5.2.1.

Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, να διευκρινιστεί εάν μεγάλοι
μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών του οργά
νων προτίθενται να εγγράψουν την προσφορά, ή εάν οποιοδήποτε
πρόσωπο προτίθεται να εγγράψει περισσότερο από το 5 % της προ
σφοράς.

5.2.2.

Διαδικασία κοινοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού που τους ανα
λογεί στην κατανομή και διευκρίνιση εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να
αρχίσει πριν από την εν λόγω κοινοποίηση.

5.3.

Καθορισμός της τιμής

5.3.1.

Να αναφερθεί η τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι κινητές αξίες. Εάν
η τιμή δεν είναι γνωστή ή εάν δεν υπάρχει καθιερωμένη ή/και ρευστή
αγορά για τις κινητές αξίες, να αναφερθεί η μέθοδος προσδιορισμού
της τιμής προσφοράς και να περιληφθεί δήλωση που να αναφέρει το
πρόσωπο που όρισε τα κριτήρια καθορισμού της τιμής ή είναι τυπικά
υπεύθυνο για τον καθορισμό της τιμής. Να αναφερθεί το ποσό τυχόν
εξόδων και φόρων που βαρύνουν ειδικά τον εγγραφόμενο ή τον αγο
ραστή.

5.3.2.

Διαδικασία γνωστοποίησης της τιμής της προσφοράς.

5.3.3.

Εάν οι κάτοχοι μετοχικών τίτλων του εκδότη έχουν δικαίωμα προαγο
ράς στην εγγραφή και το δικαίωμα αυτό περιορίζεται ή καταργείται, να
διευκρινιστεί η βάση υπολογισμού της τιμής της έκδοσης εάν η πλη
ρωμή των κινητών αξιών της γίνεται τοις μετρητοίς, καθώς και οι
λόγοι και οι δικαιούχοι αυτού του περιορισμού ή αυτής της απόσυρ
σης.
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5.4.

Τοποθέτηση και αναδοχή

5.4.1.

Όνομα και διεύθυνση του συντονιστή ή των συντονιστών του συνόλου
της προσφοράς και των μεμονωμένων τμημάτων της και, εφόσον είναι
γνωστό στον εκδότη ή στον προσφέροντα, των οντοτήτων που ανέλα
βαν την τοποθέτησή της στις διάφορες χώρες στις οποίες γίνεται η
προσφορά.

5.4.2.

Όνομα και διεύθυνση των διαμεσολαβητών που είναι αρμόδιοι για τις
πληρωμές και των θεματοφυλάκων σε κάθε χώρα.

5.4.3.

Όνομα και διεύθυνση των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να ανα
λάβουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων
που έχουν συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη
δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας. Αναφορά
των σημαντικών στοιχείων των συμφωνιών, περιλαμβανομένων των
ποσοστώσεων. Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης,
διευκρίνιση του μη καλυπτόμενου τμήματος. Αναφορά του συνολικού
ποσού της προμήθειας αναδοχής και της προμήθειας τοποθέτησης.

5.4.4.

Χρόνος κατά τον οποίο συνάφθηκε ή θα συναφθεί η συμφωνία ανα
δοχής.

6.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓ
ΜΑΤΕΥΣΗΣ

6.1.

Διευκρίνιση εάν οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα απο
τελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, ενόψει
της διανομής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες αγο
ρές με διευκρίνιση των εν λόγω αγορών. Αυτή η διευκρίνιση γίνεται
χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση θα
εγκριθεί οπωσδήποτε. Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομη
νίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές προς
διαπραγμάτευση.

6.2.

Αναφορά όλων των ρυθμιζόμενων ή ισοδύναμων αγορών στις οποίες,
εξ όσων γνωρίζει ο εκδότης, διαπραγματεύονται ήδη κινητές αξίες της
ιδίας κατηγορίας με εκείνες που θα προσφερθούν ή θα γίνουν δεκτές
σε διαπραγμάτευση.

6.3.

Εάν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία των κινητών
αξιών για τις οποίες ζητείται η εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, εγγρά
φονται ή διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση κινητές αξίες της ιδίας
κατηγορίας ή εάν κινητές αξίες άλλων κατηγοριών δημιουργούνται για
δημόσια ή ιδιωτική τοποθέτηση, να διευκρινιστεί η φύση αυτών των
πράξεων, καθώς και ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των σχετικών
κινητών αξιών.

6.4.

Λεπτομερής περιγραφή των οντοτήτων που έχουν αναλάβει ανέκκλητη
δέσμευση να μεσολαβήσουν στη διαπραγμάτευση σε δευτερογενείς
αγορές, παρέχοντας ρευστότητα με την ανακοίνωση τιμών αγοράς
και πώλησης, και περιγραφή των κύριων όρων της δέσμευσής τους.

7.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

7.1.

Συμφωνίες υποχρεωτικής διακράτησης
Ενδιαφερόμενα μέρη.
Περιεχόμενο των συμφωνιών και εξαιρέσεις.
Αναφορά της περιόδου υποχρεωτικής διακράτησης.

8.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8.1.

Συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης/προσφοράς και εκτίμηση των
συνολικών δαπανών της.
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9.

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ

9.1.

Ποσό και ποσοστό της άμεσης αποδυνάμωσης που προκύπτει από την
έκδοση/προσφορά.

9.2.

Ποσό και ποσοστό της άμεσης αποδυνάμωσης εάν οι μέτοχοι δεν
εγγράψουν νέα προσφορά.

10.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10.1.

Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι που συνδέο
νται με την έκδοση, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήρ
γησαν οι εν λόγω σύμβουλοι.

10.2.

Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημεί
ωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγ
κτές και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση. Να αναπαραχθεί η έκθεση αυτή
ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, να δοθεί περίληψή της.

10.3.

Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προ
σώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού
του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και
κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει
στον εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με τη
μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου που ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του τμήμα
τος του σημειώματος κινητής αξίας.

10.4.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων
γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πλη
ροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ’ αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρ
χουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφο
ρίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, προσδιορίζεται(-ονται)
η(-οι) πηγή(-ές) των πληροφοριών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXV
Αναλογικό πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για τις ελάχιστες απαιτήσεις
γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές
όσον αφορά τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις με μειωμένη χρηματιστηριακή
αξία
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Στην περίπτωση φυσικών προσώ
πων, συμπεριλαμβανομένων μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθούν το όνομα και τα καθή
κοντα των προσώπων· στην περίπτωση νομικών προσώπων να αναφερ
θούν το όνομα και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλα
βαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέ
χονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των νόμιμων ελεγκτών του εκδότη για την
περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(καθώς και στοιχεία της εγγραφής τους σε επαγγελματική οργάνωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή
δεν διορίστηκαν εκ νέου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές πληροφορίες αναφέρο
νται εφόσον είναι σημαντικές.

3.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδό
τη, οι οποίες παρουσιάζονται για κάθε χρήση της περιόδου που καλύ
πτουν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγε
νέστερη ενδιάμεση περίοδο, στο ίδιο νόμισμα με εκείνο των χρηματο
οικονομικών πληροφοριών.
Οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβά
νουν τις κύριες πληροφορίες που συνοψίζουν τη χρηματοοικονομική
κατάσταση του εκδότη.

3.2.

Εάν παρέχονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για
ενδιάμεσες περιόδους, πρέπει επίσης να παρατεθούν συγκριτικά στοι
χεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η
υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να
πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολο
γισμό.

4.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται ειδικά με
τον εκδότη ή τον τομέα δραστηριότητάς του.

5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

5.1.

Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη

5.1.1.

νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

5.1.2.

τόπος και αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·
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5.1.3.

ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη,
εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

5.1.4.

έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία στην οποία υπάγεται ο
εκδότης, χώρα σύστασης της εταιρείας του, καθώς και διεύθυνση και
αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή του κύριου τόπου
άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός διαφέρει από εκείνον
της καταστατικής του έδρας)·

5.1.5.

σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη.

5.2.

Επενδύσεις

5.2.1.

Περιγραφή (συμπεριλαμβανομένου του ποσού) των κυριότερων επεν
δύσεων που πραγματοποίησε ο εκδότης σε κάθε χρήση της περιόδου
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέχρι
την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς·

5.2.2.

Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων του εκδότη που βρίσκονται
στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς και η γεωγραφική κατανομή
αυτών των επενδύσεων (στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό)
και η μέθοδος χρηματοδότησής τους (εσωτερική ή εξωτερική)·

5.2.3.

Πληροφορίες για τις κυριότερες μελλοντικές επενδύσεις του εκδότη για
τις οποίες τα διοικητικά του όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές
δεσμεύσεις και προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που
απαιτούνται για την εκπλήρωση των εν λόγω δεσμεύσεων.

6.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.1.

Κυριότερες δραστηριότητες
Σύντομη περιγραφή των πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων
του εκδότη και ενδεχόμενων σημαντικών μεταβολών που επηρεάζουν
τις εν λόγω πράξεις και δραστηριότητες από την ημερομηνία των δύο
πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσε
ων, με αναγραφή τυχόν σημαντικών νέων προϊόντων και υπηρεσιών
που έχουν εισαχθεί και, στο βαθμό που η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή
υπηρεσιών έχει δημοσιοποιηθεί, η πορεία της ανάπτυξης.

6.2.

Κυριότερες αγορές
Σύντομη περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποι
είται ο εκδότης και τυχόν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τις
αγορές αυτές από την ημερομηνία των δύο πλέον πρόσφατων δημοσι
ευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.

6.3.

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με
τα σημεία 6.1. και 6.2. έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες,
να αναφερθεί το γεγονός αυτό.

6.4.

Παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τον βαθμό εξάρτησης του
εκδότη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από
βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες
μεθόδους μεταποίησης, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του εκδότη.

6.5.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη σχετικά
με την ανταγωνιστική του θέση.

7.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

7.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο
όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

7.2

Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις,
κατάλογο των σημαντικών θυγατρικών του εκδότη, με την επωνυμία,
τη χώρα ίδρυσης ή εγκατάστασης, την αναλογία του δικαιώματος ιδιο
κτησίας και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που
κατέχει.
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8.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

8.1.

Περιγραφή κάθε περιβαλλοντικής πτυχής που θα μπορούσε να επηρε
άσει τη χρήση αυτών των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκ μέρους του
εκδότη.

9.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο εκδότης πρέπει να γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν οι
ετήσιες εκθέσεις που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με
το άρθρο 46 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και το άρθρο 36 της οδηγίας
83/349/ΕΟΚ για τις περιόδους που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες, δεν περιλαμβάνονται ή δεν επισυνάπτονται
στο ενημερωτικό δελτίο.

9.1.

Χρηματοοικονομική κατάσταση
Εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλο τμήμα
του εγγράφου αναφοράς, να περιγραφεί η χρηματοοικονομική κατά
σταση του εκδότη, οι μεταβολές σε αυτήν τη χρηματοοικονομική κατά
σταση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σε κάθε χρήση και
ενδιάμεση περίοδο για τις οποίες απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικο
νομικές πληροφορίες, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους οφείλο
νται οι τυχόν σημαντικές μεταβολές στις χρηματοοικονομικές πληρο
φορίες μεταξύ των διαφόρων χρήσεων· η περιγραφή των λόγων αυτών
γίνεται στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την κατανόηση των δρα
στηριοτήτων του εκδότη στο σύνολό τους.

9.2.

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

9.2.1.

Πληροφορίες για τους σημαντικούς παράγοντες, στις οποίες συμπερι
λαμβάνονται ασυνήθη ή σποραδικά γεγονότα ή νέες εξελίξεις, που
επηρέασαν σημαντικά τα έσοδα εκμετάλλευσης του εκδότη, αναφέρο
ντας το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν τα έσοδα αυτά.

9.2.2.

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές
στις καθαρές πωλήσεις ή στα έσοδα, να διευκρινιστούν οι λόγοι των
εν λόγω μεταβολών.

9.2.3.

Πληροφορίες για κάθε πολιτική ή παράγοντα διοικητικού, οικονομικού,
φορολογικού, νομισματικού ή πολιτικού χαρακτήρα που επηρέασε ή
ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, άμεσα ή έμμεσα, τις δραστηριότη
τες του εκδότη.

10.

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

10.1.

Αναφορά των πηγών προέλευσης και του ποσού των ταμειακών ροών
του εκδότη και περιγραφή αυτών των ταμειακών ροών.

10.2.

Πληροφορίες για οποιοδήποτε περιορισμό στη χρήση των πηγών κεφα
λαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, άμεσα
ή έμμεσα, τις δραστηριότητες του εκδότη.

11.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Εφόσον η σχετική δραστηριότητα είναι σημαντική, να περιγραφεί η
πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του εκδότη για κάθε χρήση της περιό
δου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες,
αναφέροντας επίσης το κόστος των δραστηριοτήτων έρευνας και ανά
πτυξης που χρηματοδότησε ο εκδότης.

12.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

12.1.

Περιγράφονται οι σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την
παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές
πώλησης από τη λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία του
εγγράφου αναφοράς.

12.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή
γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημα
ντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.
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13.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση
κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στα σημεία 13,1 και 13.2:

13.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις
στις οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.
Πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγο
ντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτι
κών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες
που δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειρι
στικών ή εποπτικών οργάνων· οι υποθέσεις αυτές πρέπει να είναι
εύκολα κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και
ακριβείς, και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτι
μήσεων στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6
13.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να
ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγ
κτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε
ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποι
ήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασι
κές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο
οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά
στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρό
κειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγημα
τικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθ
μητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το
ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληρο
φόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά
στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.

▼M5
13.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών πρέπει να καταρτίζεται σε βάση
συγκρίσιμη με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

13.4.

Εάν έχει δημοσιευθεί πρόβλεψη κερδών σε ενημερωτικό δελτίο που
εξακολουθεί να ισχύει, να αναφερθεί εάν η πρόβλεψη αυτή εξακολου
θεί να ισχύει κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς και, εφό
σον η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει πλέον, να εξηγηθούν οι λόγοι της
αλλαγής.

14.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

14.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απα
σχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων
που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι
σημαντικές για τον εκδότη:
α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·
β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας·
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γ) ιδρυτές, εφόσον από τη σύσταση του εκδότη δεν έχει ακόμη
συμπληρωθεί πενταετία· και
δ) κάθε ανώτερο διοικητικό στέλεχος που είναι αρμόδιο να βεβαιώσει
ότι ο εκδότης διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα
για τον χειρισμό των υποθέσεών του.
Να αναφερθεί η φύση οποιουδήποτε οικογενειακού δεσμού μεταξύ
αυτών των προσώπων.
Για κάθε μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
του εκδότη και για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία β) και
δ) του πρώτου εδαφίου παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα του σε θέματα διαχείρισης
καθώς και τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
α) επωνυμίες όλων των εταιρειών και των ετερόρρυθμων εταιρειών
στις οποίες το πρόσωπο αυτό ήταν μέλος διοικητικού, διαχειριστι
κού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά
τα πέντε τελευταία έτη, αναφέροντας επίσης εάν το πρόσωπο αυτό
εξακολουθεί ή όχι να είναι μέλος αυτού του οργάνου ή εταίρος. Δεν
απαιτείται η κατάρτιση καταλόγου με όλες τις θυγατρικές του
εκδότη στων οποίων τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά
όργανα είναι επίσης μέλος το πρόσωπο αυτό·
β) οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση για τέλεση δόλιας πράξης
κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη·
γ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής
διαχείρισης ή εκκαθάρισης στην οποία συμμετείχε, κατά τη διάρ
κεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, ένα πρόσωπο που
αναφέρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου και ενερ
γούσε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από τις αναφερόμενες στα στοι
χεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου·
δ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε απαγγελθείσα δημόσια κατηγορία
ή/και επιβληθείσα κύρωση κατά ενός τέτοιου προσώπου εκ μέρους
των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων
των αρμόδιων επαγγελματικών οργανώσεων). Αναφέρεται επίσης
εάν το πρόσωπο αυτό έχει ήδη παρεμποδιστεί από δικαστήριο να
ενεργήσει με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή
εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβει στη διαχείριση ή
στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των
πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
Εάν δεν υφίσταται προς γνωστοποίηση καμία τέτοια πληροφορία, υπο
βάλλεται σχετική δήλωση.
14.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστι
κών και εποπτικών οργάνων, καθώς και των ανώτερων διοικητικών
στελεχών
Περιγράφονται με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων
μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι του εκδότη οποιοδήποτε
πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 14.1. και των ιδιωτικών συμφερό
ντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού. Σε περίπτωση
απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, υποβάλλεται σχετική δήλωση.
Να αναφερθεί κάθε ρύθμιση ή συμφωνία με τους κυριότερους μετό
χους, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα, δυνάμει της οποίας οποι
οδήποτε από τα αναφερόμενα στο σημείο 14.1 πρόσωπα έχει επιλεγεί
ως μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή ως
ανώτερο διοικητικό στέλεχος.
Να αναφερθούν λεπτομέρειες για κάθε περιορισμό αποδεκτό από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 14.1 και ο οποίος αφορά τη
διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών του
εκδότη που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά.

15.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α) και (δ) του πρώ
του εδαφίου του σημείου 14.1. να αναφερθεί για ολόκληρη την τελευ
ταία χρήση:

15.1.

Το ύψος της καταβληθείσας αμοιβής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδή
ποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής), και τα οφέλη σε είδος
που χορήγησε ο εκδότης και οι θυγατρικές του για τις κάθε είδους
υπηρεσίες που τους παρέσχε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα
πρόσωπα.
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Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε ατομική βάση, εκτός
εάν η χώρα καταγωγής του εκδότη δεν απαιτεί τη γνωστοποίηση σε
ατομική βάση ή όταν ο εκδότης έχει ήδη δημοσιοποιήσει τις πληρο
φορίες.
15.2.

Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα
δεδουλευμένα έξοδα ο εκδότης ή οι θυγατρικές του για συντάξεις,
αποζημιώσεις ή παρεμφερή οφέλη.

16.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για την τελευταία λήξασα χρήση του εκδότη, και εάν δεν προβλέπεται
διαφορετικά, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε πρόσωπο
που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1:

16.1.

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας θητείας του, εφόσον προβλέπεται,
και περίοδος κατά την οποία το πρόσωπο έχει ασκήσει τα καθήκοντα
αυτά.

16.2.

Πληροφορίες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον
εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την
παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων
συμβάσεων, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

16.3.

Πληροφορίες για την ελεγκτική επιτροπή και την επιτροπή καθορισμού
αμοιβών που λειτουργούν στον εκδότη· οι πληροφορίες αυτές πρέπει
επίσης να περιλαμβάνουν τα ονόματα των μελών των εν λόγω επιτρο
πών και περιληπτικό σημείωμα της εντολής δυνάμει της οποίας λει
τουργούν αυτές οι επιτροπές.

16.4.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συμμορφώνεται ή όχι με το καθεστώς ή τα
καθεστώτα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει(-ουν) στη χώρα σύστα
σής του. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με το καθεστώς αυτό, η
αναφορά αυτή συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο να
εξηγούνται οι λόγοι αυτής τη μη συμμόρφωσης.

17.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

17.1.

Αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων στο τέλος της περιόδου που
καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή ο μέσος
αριθμός τους για κάθε χρήση αυτής της περιόδου μέχρι την ημερομη
νία του εγγράφου αναφοράς (καθώς και οι μεταβολές σε αυτούς τους
αριθμούς, εφόσον είναι σημαντικές) και, στο μέτρο του δυνατού και
εφόσον το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, η κατανομή των εργαζομέ
νων ανά κύρια κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή.
Εάν ο εκδότης χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό προσωρινών εργαζομένων,
να γνωστοποιηθεί ο μέσος αριθμός αυτών των προσωρινών εργαζομέ
νων κατά τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης χρήσης.

17.2.

Συμμετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών. Για κάθε ένα από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου
του σημείου 14.1. παρατίθενται όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα πληρο
φοριακά στοιχεία για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο του εκδότη,
καθώς και για κάθε δικαίωμα αγοράς μετοχών του εκδότη.

17.3.

Να περιγραφεί κάθε συμφωνία για συμμετοχή των εργαζομένων στο
κεφάλαιο του εκδότη.

18.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

18.1.

Στο βαθμό που οι σχετικές πληροφορίες είναι γνωστές στον εκδότη,
παρατίθεται το όνομα κάθε προσώπου μη μέλους των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμε
σα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη
που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του εκδό
τη, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό.
Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

18.2.

Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά
δικαιώματα ψήφου. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική
αρνητική δήλωση.
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18.3.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου καθώς
και τα μέτρα που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγ
χος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

18.4.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρ
μογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές
όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

19.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Εάν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 δεν
ισχύουν για τον εκδότη, πρέπει να γνωστοποιούνται οι ακόλουθες
πληροφορίες, για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς:
α) Η φύση και το ποσό όλων των συναλλαγών οι οποίες -σε μεμονω
μένη βάση ή στο σύνολό τους- είναι σημαντικές για τον εκδότη.
Όταν αυτές οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη δεν διενεργήθηκαν
με τους όρους της αγοράς, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι. Στην
περίπτωση τρεχόντων δανείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυή
σεων κάθε είδους, να αναφερθεί το εναπομένον προς εξόφληση
ποσό.
β) Το ποσό ή το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στον κύκλο εργασιών
του εκδότη οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη.
Εάν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ισχύουν
για τον εκδότη, οι προαναφερόμενες πληροφορίες πρέπει να γνωστο
ποιούνται μόνο για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά τη
λήξη της τελευταίας οικονομικής χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

20.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ

20.1.

Ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Δήλωση ότι οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
που καλύπτουν τις δύο τελευταίες χρήσεις (ή μικρότερη περίοδο κατά
την οποία ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του) έχουν καταρτι
σθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν δεν
εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα του κράτους
μέλους εφόσον πρόκειται για εκδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
αναφορά του σημείου στο οποίο διατίθενται, κατά περίπτωση, οικονο
μικές καταστάσεις σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση.
Συμπεριλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου, για κάθε έτος.
Για εκδότες από τρίτες χώρες, δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες έχουν καταρτιστεί και ελεγχθεί με βάση τα διεθνή λογι
στικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα
εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα
πρότυπα αυτά, και αναφορά του σημείου στο οποίο διατίθενται. Εάν
οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με
τα εν λόγω πρότυπα, δήλωση ότι έχουν καταρτισθεί υπό μορφή επα
ναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων και αναφορά του σημείου
στο οποίο διατίθενται.

20.2.

Pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της συνολικής κατάστασης, να
περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο η συναλλαγή θα είχε επηρεάσει τα
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα αποτελέσματα του εκδό
τη, εάν η συναλλαγή αυτή ελάμβανε χώρα στην αρχή της περιόδου που
καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή την αναφερόμενη
ημερομηνία.
Η υποχρέωση αυτή ικανοποιείται συνήθως με τη συμπερίληψη άτυπων
(pro forma) χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
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Αυτές οι pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται
όπως ορίζει το παράρτημα II και παρέχουν τα στοιχεία που προβλέπο
νται στο εν λόγω παράρτημα.
Οι (pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες συνοδεύονται από
έκθεση που συντάσσεται από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές.
20.3

Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.3.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση
ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η
εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή
η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατί
θενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική
αιτιολόγηση.

20.3.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους ελεγκτές.

20.3.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις του εκδότη, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και
διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

20.4.

Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.4.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη:
α) των 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου
αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αυτό ελεγ
μένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις·
β) των 15 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου
αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αυτό μη
ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

20.5.

Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

20.5.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμέ
νων οικονομικών καταστάσεών του, στο έγγραφο αναφοράς συμπερι
λαμβάνεται σχετική δήλωση και αναφέρεται το σημείο στο οποίο δια
τίθενται. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο εξακρίβωσης ή ελέγχου,
πρέπει να περιληφθεί η έκθεση ελέγχου ή εξακρίβωσης. Εάν οι τριμη
νιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγ
χθεί ή εξακριβωθεί, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

20.6.

Πολιτική σε θέματα μερισμάτων
Να περιγραφεί η πολιτική του εκδότη όσον αφορά τη διανομή μερι
σμάτων, καθώς και οποιοσδήποτε σχετικός περιορισμός.

20.6.1

Να αναφερθεί το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή για κάθε χρήση της
περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες· όταν ο αριθμός μετοχών του εκδότη έχει μεταβληθεί, το προανα
φερόμενο ποσό προσαρμόζεται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.

20.7.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο τουλάχι
στον των δώδεκα προηγούμενων μηνών, για κάθε διοικητική, δικα
στική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας
διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη
και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προ
σφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση ή στην
κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται
τέτοιες διαδικασίες, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.
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20.8.

Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
εκδότη
Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπο
ρική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευ
ταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες χρηματοοικονο
μικές πληροφορίες ή ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, υποβάλλεται
σχετική αρνητική δήλωση.

21.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

21.1.

Μετοχικό κεφάλαιο
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τον
πλέον πρόσφατο ισολογισμό που έχει περιληφθεί στις ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες:

21.1.1.

Το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου και, για κάθε κατηγορία μετο
χικού κεφαλαίου:
α) ο αριθμός εγκεκριμένων μετοχών·
β) ο αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί,
και των μετοχών που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν ολοσχερώς εξο
φληθεί·
γ) η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι
μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία· και
δ) συμφωνία του αριθμού μετοχών που κυκλοφορούν την ημερομηνία
ανοίγματος και την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης. Εάν ποσο
στό υψηλότερο του 10 % του κεφαλαίου έχει καταβληθεί με περι
ουσιακά στοιχεία άλλα πλην των μετρητών κατά την περίοδο που
καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, το γεγο
νός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

21.1.2.

Εάν υφίστανται μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, να ανα
φερθούν ο αριθμός και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των μετοχών.

21.1.3.

Ο αριθμός, η λογιστική αξία και η ονομαστική αξία των μετοχών που
κατέχονται από τον ίδιο τον εκδότη ή για λογαριασμό του, ή από
θυγατρικές του εταιρείες.

21.1.4.

Το ποσό των μετατρέψιμων κινητών αξιών, των ανταλλάξιμων κινητών
αξιών ή των κινητών αξιών με τίτλους επιλογής, αναφέροντας τους
όρους και τις διαδικασίες μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.

21.1.5.

Πληροφορίες και όροι για κάθε δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης
σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή για
δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου.

21.1.6.

Πληροφορίες για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του ομίλου για το
οποίο υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ
όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο
δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και λεπτομέρειες για αυτά τα δικαιώ
ματα προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των προσώ
πων που αφορούν τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης.

21.1.7.

Περιγραφή της εξέλιξης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την περίοδο
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, υπο
γραμμίζοντας κάθε μεταβολή που επήλθε στο κεφάλαιο αυτό.

21.2.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό

21.2.1.

Περιγραφή του εταιρικού σκοπού του εκδότη και αναφορά του
σημείου της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού του στο οποίο
περιγράφεται αυτός ο εταιρικός σκοπός.

21.2.2.

Συνοπτική περιγραφή των διατάξεων της ιδρυτικής πράξης, του κατα
στατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονι
σμού του εκδότη που αφορούν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστι
κών και εποπτικών οργάνων.

21.2.3.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, προνομίων και περιορισμών που συνδέ
ονται με κάθε κατηγορία υφιστάμενων μετοχών.
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21.2.4.

Περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβολή των
δικαιωμάτων των μετόχων, αναφέροντας τα σημεία στα οποία οι σχε
τικοί όροι είναι αυστηρότεροι απ’ ό,τι απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία.

21.2.5.

Περιγραφή των όρων που διέπουν τις λεπτομέρειες σύγκλησης των
ετήσιων γενικών συνελεύσεων και των έκτακτων γενικών συνελεύσεων
των μετόχων, καθώς και περιγραφή των όρων συμμετοχής.

21.2.6.

Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του
καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυ
στερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του
εκδότη.

21.2.7.

Να αναφερθεί, εφόσον υφίσταται, κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης,
του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη η οποία καθορίζει το όριο ιδιοκτησίας πέραν
του οποίου κάθε συμμετοχή πρέπει να γνωστοποιείται.

21.2.8.

Να περιγραφούν οι όροι που επιβάλλονται από την ιδρυτική πράξη, το
καταστατικό, τη διοικητική πράξη σύστασης ή τον εσωτερικό κανονι
σμό του εκδότη και οι οποίοι διέπουν τις μεταβολές στο επίπεδο του
κεφαλαίου, όταν οι όροι αυτοί είναι αυστηρότεροι απ’ ό,τι απαιτεί η
ισχύουσα νομοθεσία.

22.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από τη δημοσίευση του εγγράφου
αναφοράς, να περιγραφεί συνοπτικά κάθε σημαντική σύμβαση (εκτός
από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστη
ριοτήτων) στις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.
Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβά
σεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που
έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου και περιέχει διατά
ξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του ομίλου έχει ανα
λάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για τον όμιλο κατά
την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς.

23.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟ
ΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

23.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον
εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του
τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

23.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων
γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πλη
ροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ’ αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρ
χουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφο
ρίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, προσδιορίζεται(-ονται) η
(οι) πηγή(-ές) των εν λόγω πληροφοριών.

24.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του εγγράφου αναφοράς μπορεί,
κατά περίπτωση, να διενεργηθεί έλεγχος στα ακόλουθα έγγραφα (ή
αντίγραφα αυτών των εγγράφων):
α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·
β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρο
γνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος
των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής
στο έγγραφο αναφοράς·
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γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην
περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του εκδότη και των θυγατρικών του για καθεμία εκ των δύο χρή
σεων που προηγούνται της δημοσίευσης του εγγράφου αναφοράς.
Αναφορά του σημείου στο οποίο το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε
φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.
25.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Παρέχονται πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων
ο εκδότης κατέχει συμμετοχή η οποία ενδέχεται να έχει σημαντική
επίπτωση στην εκτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων και των
υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής του θέσης και των αποτελε
σμάτων του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVI
Αναλογικό πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για τις ελάχιστες απαιτήσεις
γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για
χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα < 100 000 ευρώ όσον αφορά τις
ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία (1)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

3.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

6.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

7.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

8.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

9.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

10.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

11.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

13.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ

13.1

Ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Δήλωση ότι οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
που καλύπτουν την τελευταία χρήση (ή μικρότερη περίοδο κατά την
οποία ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του) έχουν καταρτισθεί
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν δεν εφαρμό
ζεται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα του κράτους μέλους
εφόσον πρόκειται για εκδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφορά
του σημείου στο οποίο διατίθενται, κατά περίπτωση, οικονομικές κατα
στάσεις σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση.
Συμπεριλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου.
Για εκδότες από τρίτες χώρες, δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες έχουν καταρτιστεί και ελεγχθεί με βάση τα διεθνή λογι
στικά πρότυπα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά
λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα
αυτά, και αναφορά του σημείου στο οποίο διατίθενται. Εάν οι εν λόγω
χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω
πρότυπα, δήλωση ότι έχουν καταρτισθεί υπό μορφή επαναδιατυπωμέ
νων οικονομικών καταστάσεων και αναφορά του σημείου στο οποίο
διατίθενται.

13.2

Έλεγχος των ιστορικών ετήσιων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

13.2.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση
ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η
εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή
η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατί
θενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική
αιτιολόγηση.

13.2.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους ελεγκτές.

(1) Επιμέρους σημεία όπως στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004, εκτός
από την τροπολογία στο σημείο 13 (χρηματοοικονομικές πληροφορίες).
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13.2.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις του εκδότη, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και
διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

13.3.

Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμέ
νων οικονομικών καταστάσεών του, στο έγγραφο αναφοράς συμπερι
λαμβάνεται σχετική δήλωση και αναφέρεται το σημείο στο οποίο δια
τίθενται. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο εξακρίβωσης ή ελέγχου,
πρέπει να περιληφθεί η έκθεση ελέγχου ή εξακρίβωσης. Εάν οι τριμη
νιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγ
χθεί ή εξακριβωθεί, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

13.4.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο τουλάχι
στον των δώδεκα προηγούμενων μηνών, για κάθε διοικητική, δικα
στική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας
διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη
και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προ
σφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση ή στην
κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται
τέτοιες διαδικασίες, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

13.5.

Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
εκδότη
Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπο
ρική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευ
ταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες χρηματοοικονο
μικές πληροφορίες ή ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, υποβάλλεται
σχετική αρνητική δήλωση.

14.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

16.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟ
ΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

17.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVII
Αναλογικό πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για τις ελάχιστες απαιτήσεις
γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για
χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα ≥ 100 000 ευρώ μέσα όσον αφορά τις
ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία (1)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

3.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

5.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

7.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

8.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

9.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

10.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

11.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ

11.1.

Ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Δήλωση ότι οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
που καλύπτουν την τελευταία χρήση (ή μικρότερη περίοδο κατά την
οποία ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του) έχουν καταρτισθεί
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν δεν εφαρμό
ζεται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα του κράτους μέλους
εφόσον πρόκειται για εκδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφορά
του σημείου στο οποίο διατίθενται, κατά περίπτωση, οικονομικές κατα
στάσεις σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση.
Συμπεριλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου.
Για εκδότες από τρίτες χώρες, δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες έχουν καταρτιστεί και ελεγχθεί με βάση τα διεθνή λογι
στικά πρότυπα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα εθνικά
λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα
αυτά, και αναφορά του σημείου στο οποίο διατίθενται. Εάν οι εν λόγω
χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με τα εν λόγω
πρότυπα, δήλωση ότι έχουν καταρτισθεί υπό μορφή επαναδιατυπωμέ
νων οικονομικών καταστάσεων και αναφορά του σημείου στο οποίο
διατίθενται.

11.2

Έλεγχος των ιστορικών ετήσιων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

11.2.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση
ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η
εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή
η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατί
θενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική
αιτιολόγηση.

11.2.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους ελεγκτές.

(1) Επιμέρους σημεία όπως στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004, εκτός
από την τροπολογία στο σημείο 11 (χρηματοικονομικές πληροφορίες).
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11.2.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις του εκδότη, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και
διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

11.3.

Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμέ
νων οικονομικών καταστάσεών του, στο έγγραφο αναφοράς συμπερι
λαμβάνεται σχετική δήλωση και αναφέρεται το σημείο στο οποίο δια
τίθενται. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο εξακρίβωσης ή ελέγχου,
πρέπει να περιληφθεί η έκθεση ελέγχου ή εξακρίβωσης. Εάν οι τριμη
νιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγ
χθεί ή εξακριβωθεί, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

11.4.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο τουλάχι
στον των δώδεκα προηγούμενων μηνών, για κάθε διοικητική, δικα
στική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας
διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη
και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προ
σφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση ή στην
κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται
τέτοιες διαδικασίες, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

11.5.

Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
εκδότη
Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπο
ρική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευ
ταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες χρηματοοικονο
μικές πληροφορίες ή ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, υποβάλλεται
σχετική αρνητική δήλωση.

12.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

13.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟ
ΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

14.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVIII
Αναλογικό πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για τις ελάχιστες απαιτήσεις
γνωστοποίησης που πρέπει να πληρούν τα αποθετήρια έγγραφα που
εκδόθηκαν για μετοχές όσον αφορά τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις με
μειωμένη χρηματιστηριακή αξία (1)
1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1.

Όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει
το έγγραφο αναφοράς και, κατά περίπτωση, για ορισμένα τμήματά του,
με αναφορά των τμημάτων αυτών. Στην περίπτωση φυσικών προσώ
πων, συμπεριλαμβανομένων μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθούν το όνομα και τα καθή
κοντα των προσώπων· στην περίπτωση νομικών προσώπων να αναφερ
θούν το όνομα και η καταστατική τους έδρα.

1.2.

Δήλωση των υπευθύνων για το έγγραφο αναφοράς ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο έγγραφο αναφοράς είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Κατά περίπτωση, δήλωση των υπευ
θύνων για ορισμένα τμήματα του εγγράφου αναφοράς ότι, αφού έλα
βαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέ
χονται στο τμήμα του εγγράφου αναφοράς για το οποίο είναι υπεύθυ
νοι είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιε
χόμενό του.

2.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1.

Ονόματα και διευθύνσεις των ελεγκτών του εκδότη για την περίοδο
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες (καθώς
και στοιχεία της εγγραφής τους σε οικεία επαγγελματική οργάνωση).

2.2.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή
δεν διορίστηκαν εκ νέου κατά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι σχετικές πληροφορίες αναφέρο
νται εφόσον είναι σημαντικές.

3.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδό
τη, οι οποίες παρουσιάζονται για κάθε χρήση της περιόδου που καλύ
πτουν αυτές οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγε
νέστερη ενδιάμεση περίοδο, στο ίδιο νόμισμα με εκείνο των χρηματο
οικονομικών πληροφοριών.
Οι επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβά
νουν τις κύριες πληροφορίες που συνοψίζουν τη χρηματοοικονομική
κατάσταση του εκδότη.

3.2.

Εάν παρέχονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για
ενδιάμεσες περιόδους, πρέπει επίσης να παρατεθούν συγκριτικά στοι
χεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης· η
υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να
πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολο
γισμό.

4.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγο
ντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται ειδικά με
τον εκδότη ή τον τομέα δραστηριότητάς του.

5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

5.1.

Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη

5.1.1.

η νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη·

5.1.2.

ο τόπος και ο αριθμός εγγραφής του εκδότη στα μητρώα·

(1) Για τα σημεία 26 έως 32, τα επιμέρους σημεία στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 809/2004.
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5.1.3.

η ημερομηνία σύστασης και διάρκεια ζωής της εταιρείας του εκδότη,
εκτός εάν η διάρκεια αυτή είναι απεριόριστη·

5.1.4.

η έδρα και η νομική μορφή του εκδότη, η νομοθεσία στην οποία
υπάγεται ο εκδότης, η χώρα σύστασης της εταιρείας του καθώς και
η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής του έδρας (ή
του κύριου τόπου άσκησης των δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτός
διαφέρει από εκείνον της καταστατικής του έδρας)·

5.1.5.

σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη.

5.2.

Επενδύσεις

5.2.1.

Περιγραφή (συμπεριλαμβανομένου του ποσού) των κυριότερων επεν
δύσεων που πραγματοποίησε ο εκδότης σε κάθε χρήση της περιόδου
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέχρι
την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου.

5.2.2.

Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων του εκδότη που βρίσκονται
στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς και η γεωγραφική κατανομή των
εν λόγω επενδύσεων (στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό) και
η μέθοδος χρηματοδότησής τους (εσωτερική ή εξωτερική)·

5.2.3.

«Πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγμα
τοποιήσει στο μέλλον ο εκδότης και για τις οποίες τα διοικητικά του
όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις και προβλεπόμενες
πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκπλήρωση
των εν λόγω δεσμεύσεων.»

6.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.1.

Κυριότερες δραστηριότητες

6.1.1.

Σύντομη περιγραφή των πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων
του εκδότη και ενδεχόμενων σημαντικών μεταβολών που επηρεάζουν
τις εν λόγω πράξεις και δραστηριότητες από την ημερομηνία των δύο
πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσε
ων, με αναγραφή τυχόν σημαντικών νέων προϊόντων και υπηρεσιών
που έχουν εισαχθεί και, στο βαθμό που η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή
υπηρεσιών έχει δημοσιοποιηθεί, η πορεία της ανάπτυξης.

6.2.

Κυριότερες αγορές
Σύντομη περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποι
είται ο εκδότης και τυχόν σημαντικών αλλαγών που επηρεάζουν τις εν
λόγω αγορές από την ημερομηνία των δύο πλέον πρόσφατων δημοσι
ευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.

6.3.

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με
τα σημεία 6.1. και 6.2. έχουν επηρεαστεί από έκτακτους παράγοντες,
να αναφερθεί το εν λόγω γεγονός.

6.4.

Παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τον βαθμό εξάρτησης του
εκδότη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από
βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες
μεθόδους μεταποίησης, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του εκδότη.

6.5.

Στοιχεία στα οποία βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση του εκδότη σχετικά
με την ανταγωνιστική του θέση.

7.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

7.1.

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο όμιλος
και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

8.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

8.1.

Περιγραφή κάθε περιβαλλοντικής πτυχής που θα μπορούσε να επηρε
άσει τη χρήση αυτών των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκ μέρους του
εκδότη.
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9.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο εκδότης πρέπει να γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν οι
ετήσιες εκθέσεις που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με
το άρθρο 46 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και το άρθρο 36 της οδηγίας
83/349/ΕΟΚ για τις περιόδους που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες, δεν περιλαμβάνονται ή δεν επισυνάπτονται
στο ενημερωτικό δελτίο:

9.1.

Χρηματοοικονομική κατάσταση
Εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλο τμήμα
του εγγράφου αναφοράς, να περιγραφεί η χρηματοοικονομική κατά
σταση του εκδότη, οι μεταβολές σε αυτήν τη χρηματοοικονομική κατά
σταση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σε κάθε χρήση και
ενδιάμεση περίοδο για τις οποίες απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικο
νομικές πληροφορίες, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους οφείλο
νται οι τυχόν σημαντικές μεταβολές στις χρηματοοικονομικές πληρο
φορίες μεταξύ των διαφόρων χρήσεων· η περιγραφή των λόγων αυτών
γίνεται στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την κατανόηση των δρα
στηριοτήτων του εκδότη στο σύνολό τους.

9.2.

Αποτελέσματα της εκμετάλλευσης

9.2.1.

Πληροφορίες για τους σημαντικούς παράγοντες, στις οποίες συμπερι
λαμβάνονται ασυνήθη ή σποραδικά γεγονότα ή νέες εξελίξεις, που
επηρέασαν σημαντικά τα έσοδα εκμετάλλευσης του εκδότη, αναφέρο
ντας το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν τα εν λόγω έσοδα.

9.2.2.

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές
στις καθαρές πωλήσεις ή στα έσοδα, να διευκρινιστούν οι λόγοι
αυτών των μεταβολών.

9.2.3.

Πληροφορίες για κάθε πολιτική ή παράγοντα διοικητικού, οικονομικού,
φορολογικού, νομισματικού ή πολιτικού χαρακτήρα που επηρέασε ή
ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, άμεσα ή έμμεσα, τις δραστηριότη
τες του εκδότη.

10.

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

10.1.

Αναφορά των πηγών προέλευσης και του ποσού των ταμειακών ροών
του εκδότη και περιγραφή των εν λόγω ταμειακών ροών.

10.2.

Πληροφορίες για οποιοδήποτε περιορισμό στη χρήση των πηγών κεφα
λαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά, κατά
τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του εκδότη.

11.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Εφόσον η σχετική δραστηριότητα είναι σημαντική, να περιγραφεί η
πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του εκδότη για κάθε χρήση της περιό
δου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες,
αναφέροντας επίσης το κόστος των δραστηριοτήτων έρευνας και ανά
πτυξης που χρηματοδότησε ο εκδότης.

12.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

12.1.

Περιγράφονται οι σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την
παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές
πώλησης από τη λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία του
εγγράφου αναφοράς.

12.2.

Πληροφορίες για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή
γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημα
ντικά τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.
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13.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
Εάν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση
κερδών, το έγγραφο αναφοράς πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στα σημεία 13.1 και 13.2:

13.1.

Δήλωση του εκδότη στην οποία αναφέρει τις κυριότερες υποθέσεις
στις οποίες στήριξε την πρόβλεψη ή την εκτίμησή του.
Πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ υποθέσεων για παράγο
ντες τους οποίους τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτι
κών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν και υποθέσεων για παράγοντες
που δεν μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειρι
στικών ή εποπτικών οργάνων· οι υποθέσεις αυτές πρέπει να είναι
εύκολα κατανοητές από τους επενδυτές, να είναι συγκεκριμένες και
ακριβείς, και να μην παραπέμπουν στη γενικότερη ακρίβεια των εκτι
μήσεων στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη.

▼M6
13.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου ορί
ζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγ
κτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε
ορθά στη δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποι
ήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασι
κές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο
οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη παραπλανητικά αριθμητικά
στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρό
κειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις επεξηγημα
τικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθ
μητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερω
τικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι υπεύθυνο για το
ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληρο
φόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα τελικά αριθμητικά
στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.

▼M5
13.3.

Η πρόβλεψη ή η εκτίμηση των κερδών πρέπει να καταρτίζεται σε βάση
συγκρίσιμη με τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

13.4.

Εάν έχει δημοσιευθεί πρόβλεψη κερδών σε ενημερωτικό δελτίο που
εξακολουθεί να ισχύει, να αναφερθεί εάν η πρόβλεψη αυτή εξακολου
θεί να ισχύει κατά την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς και, εφό
σον η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει πλέον, να εξηγηθούν οι λόγοι της
αλλαγής.

14.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

14.1.

Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων που απα
σχολούνται στον εκδότη, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων
που ασκούν εκτός αυτού, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες είναι
σημαντικές για τον εκδότη:
α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων·
β) ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρείας·
γ) ιδρυτές, εφόσον από τη σύσταση του εκδότη δεν έχει ακόμη
συμπληρωθεί πενταετία· και
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δ) κάθε ανώτερο διοικητικό στέλεχος που είναι αρμόδιο να βεβαιώσει
ότι ο εκδότης διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα
για τον χειρισμό των υποθέσεών του.
Να αναφερθεί η φύση οποιουδήποτε οικογενειακού δεσμού μεταξύ
αυτών των προσώπων.
Για κάθε μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων
του εκδότη και για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία β) και
δ) του πρώτου εδαφίου παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα του σε θέματα διαχείρισης,
καθώς και τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
α) επωνυμίες όλων των εταιρειών και των ετερόρρυθμων εταιρειών
στις οποίες το πρόσωπο αυτό ήταν μέλος διοικητικού, διαχειριστι
κού ή εποπτικού οργάνου ή εταίρος, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά
τα πέντε τελευταία έτη, αναφέροντας επίσης εάν το πρόσωπο αυτό
εξακολουθεί ή όχι να είναι μέλος αυτού του οργάνου ή εταίρος. Δεν
απαιτείται η κατάρτιση καταλόγου με όλες τις θυγατρικές του
εκδότη στων οποίων τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά
όργανα είναι επίσης μέλος το πρόσωπο αυτό·
β) οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση για τέλεση δόλιας πράξης
κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη·
γ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής
διαχείρισης ή εκκαθάρισης στην οποία συμμετείχε, κατά τη διάρ
κεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, ένα πρόσωπο που
αναφέρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου και ενερ
γούσε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από τις αναφερόμενες στα στοι
χεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου·
δ) λεπτομέρειες για οποιαδήποτε απαγγελθείσα δημόσια κατηγορία
ή/και επιβληθείσα κύρωση κατά ενός τέτοιου προσώπου εκ μέρους
των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων
των αρμόδιων επαγγελματικών οργανώσεων). Αναφέρεται επίσης
εάν το πρόσωπο αυτό έχει ήδη παρεμποδιστεί από δικαστήριο να
ενεργήσει με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή
εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβει στη διαχείριση ή
στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των
πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
Εάν δεν υφίσταται προς γνωστοποίηση καμία τέτοια πληροφορία, υπο
βάλλεται σχετική δήλωση.
14.2.

Συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστι
κών και εποπτικών οργάνων, καθώς και των ανώτερων διοικητικών
στελεχών
Περιγράφονται με σαφή τρόπο οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων
μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει έναντι του εκδότη οποιοδήποτε
πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο 14.1. και των ιδιωτικών συμφερό
ντων ή/και άλλων υποχρεώσεων του προσώπου αυτού. Σε περίπτωση
απουσίας τέτοιου είδους συγκρούσεων, υποβάλλεται σχετική δήλωση.
Να αναφερθεί κάθε ρύθμιση ή συμφωνία με τους κυριότερους μετό
χους, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα, δυνάμει της οποίας οποι
οδήποτε από τα αναφερόμενα στο σημείο 14.1 πρόσωπα έχει επιλεγεί
ως μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή ως
ανώτερο διοικητικό στέλεχος.

15.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου
εδαφίου του σημείου 14.1. να αναφερθεί για ολόκληρη την τελευταία
χρήση:

15.1.

Το ύψος της καταβληθείσας αμοιβής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδή
ποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής), και τα οφέλη σε είδος
που χορήγησε ο εκδότης και οι θυγατρικές του για τις κάθε είδους
υπηρεσίες που τους παρέσχε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα
πρόσωπα.
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Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε ατομική βάση, εκτός
εάν η χώρα καταγωγής του εκδότη δεν απαιτεί τη γνωστοποίηση σε
ατομική βάση ή όταν ο εκδότης έχει ήδη δημοσιοποιήσει τις πληρο
φορίες αυτές.
15.2.

Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα
δεδουλευμένα έξοδα ο εκδότης ή οι θυγατρικές του για συντάξεις,
αποζημιώσεις ή παρεμφερή οφέλη.

16.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για την τελευταία λήξασα χρήση του εκδότη, και εάν δεν προβλέπεται
διαφορετικά, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε πρόσωπο
που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του σημείου 14.1:

16.1.

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας θητείας του, εφόσον προβλέπεται,
και περίοδος κατά την οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει ασκή
σει τα εν λόγω καθήκοντα.

16.2.

Πληροφορίες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον
εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την
παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων
συμβάσεων, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

16.3.

Πληροφορίες για την ελεγκτική επιτροπή και την επιτροπή καθορισμού
αμοιβών που λειτουργούν στον εκδότη· οι πληροφορίες αυτές πρέπει
επίσης να περιλαμβάνουν τα ονόματα των μελών των εν λόγω επιτρο
πών και περιληπτικό σημείωμα της εντολής δυνάμει της οποίας λει
τουργούν αυτές οι επιτροπές.

16.4.

Αναφέρεται εάν ο εκδότης συμμορφώνεται ή όχι με το καθεστώς ή τα
καθεστώτα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει(-ουν) στη χώρα σύστα
σής του. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με το καθεστώς αυτό, η
αναφορά αυτή συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο να
εξηγούνται οι λόγοι αυτής τη μη συμμόρφωσης.

17.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

17.1.

Αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων στο τέλος της περιόδου που
καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή ο μέσος
αριθμός τους για κάθε χρήση αυτής της περιόδου μέχρι την ημερομη
νία του εγγράφου αναφοράς (καθώς και οι μεταβολές σε αυτούς τους
αριθμούς, εφόσον είναι σημαντικές) και, στο μέτρο του δυνατού και
εφόσον το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, η κατανομή των εργαζομέ
νων ανά κύρια κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή.
Εάν ο εκδότης χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό προσωρινών εργαζομένων,
να γνωστοποιηθεί ο μέσος αριθμός αυτών των προσωρινών εργαζομέ
νων κατά τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης χρήσης.

17.2.

Συμμετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών. Για κάθε ένα από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και δ) του πρώτου εδαφίου
του σημείου 14.1. παρατίθενται όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα πληρο
φοριακά στοιχεία για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο του εκδότη,
καθώς και για κάθε δικαίωμα αγοράς μετοχών του εκδότη.

17.3.

Να περιγραφεί κάθε συμφωνία για συμμετοχή των εργαζομένων στο
κεφάλαιο του εκδότη.

18.

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

18.1.

Στο βαθμό που οι σχετικές πληροφορίες είναι γνωστές στον εκδότη,
παρατίθεται το όνομα κάθε προσώπου μη μέλους των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμε
σα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη
που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του εκδό
τη, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό.
Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

18.2.

Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά
δικαιώματα ψήφου. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται σχετική
αρνητική δήλωση.
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18.3.

Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου, καθώς
και τα μέτρα που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγ
χος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

18.4.

Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρ
μογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές
όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη.

19.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
«Εάν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 δεν
ισχύουν για τον εκδότη, πρέπει να γνωστοποιούνται οι ακόλουθες
πληροφορίες, για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς:
α) Η φύση και το ποσό όλων των συναλλαγών οι οποίες -σε μεμονω
μένη βάση ή στο σύνολό τους- είναι σημαντικές για τον εκδότη.
Όταν αυτές οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη δεν διενεργήθηκαν
με τους όρους της αγοράς, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι. Στην
περίπτωση τρεχόντων δανείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυή
σεων κάθε είδους, να αναφερθεί το εναπομένον προς εξόφληση
ποσό.
β) Το ποσό ή το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στον κύκλο εργασιών
του εκδότη οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη.»
Εάν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 δεν
ισχύουν για τον εκδότη, οι προαναφερόμενες πληροφορίες πρέπει να
γνωστοποιούνται μόνο για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
μετά τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

20.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ

20.1.

Ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Δήλωση ότι οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
που καλύπτουν τις δύο τελευταίες χρήσεις (ή μικρότερη περίοδο κατά
την οποία ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του) έχουν καταρτι
σθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν δεν
εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα του κράτους
μέλους εφόσον πρόκειται για εκδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
αναφορά του σημείου στο οποίο διατίθενται, κατά περίπτωση, οικονο
μικές καταστάσεις σε μεμονωμένη και σε ενοποιημένη βάση.
Συμπεριλαμβάνεται η έκθεση ελέγχου, για κάθε έτος.
Για εκδότες από τρίτες χώρες, δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες έχουν καταρτιστεί και ελεγχθεί με βάση τα διεθνή λογι
στικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή σύμφωνα με τα
εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα
πρότυπα αυτά, και αναφορά του σημείου στο οποίο διατίθενται. Εάν
οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν είναι ισοδύναμες με
τα εν λόγω πρότυπα, δήλωση ότι έχουν καταρτισθεί υπό μορφή επα
ναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων και αναφορά του σημείου
στο οποίο διατίθενται.

20.2.

Έλεγχος των ετήσιων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

20.2.1.

Δήλωση ότι έχουν ελεγχθεί οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφο
ρίες. Εάν οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν έκθεση
ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ή εάν η
εν λόγω έκθεση ελέγχου περιέχει επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης, αυτή
η άρνηση ή αυτές οι επιφυλάξεις ή άρνηση γνώμης πρέπει να παρατί
θενται στην πλήρη έκτασή τους και να συνοδεύονται από σχετική
αιτιολόγηση.
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20.2.2.

Να αναφερθούν, στο έγγραφο αναφοράς, οι άλλες πληροφορίες που
ελέγχθηκαν από τους ελεγκτές.

20.2.3.

Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς δεν προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις του εκδότη, αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και
διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μη ελεγμένες πληροφορίες.

20.3.

Ημερομηνία των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών πληροφο
ριών.

20.3.1.

Η τελευταία χρήση που αφορούν οι ελεγμένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες δεν πρέπει να είναι προγενέστερη:
α) των 18 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου
αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αναφοράς
ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις·
β) των 15 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του εγγράφου
αναφοράς, εφόσον ο εκδότης περιλαμβάνει στο έγγραφο αναφοράς
μη ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

20.4.

Ενδιάμεσες και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

20.4.1.

Εάν ο εκδότης έχει δημοσιεύσει τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοι
κονομικές πληροφορίες από την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμέ
νων οικονομικών καταστάσεών του, στο έγγραφο αναφοράς συμπερι
λαμβάνεται σχετική δήλωση και αναφέρεται το σημείο στο οποίο δια
τίθενται. Εάν αυτές οι τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο εξακρίβωσης ή ελέγχου,
πρέπει να περιληφθεί η έκθεση ελέγχου ή εξακρίβωσης. Εάν οι τριμη
νιαίες ή εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγ
χθεί ή εξακριβωθεί, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί.

20.5.

Πολιτική σε θέματα μερισμάτων
Να περιγραφεί η πολιτική του εκδότη όσον αφορά τη διανομή μερι
σμάτων, καθώς και οποιοσδήποτε σχετικός περιορισμός.

20.5.1

Να αναφερθεί το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, για κάθε χρήση
της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληρο
φορίες· όταν ο αριθμός μετοχών του εκδότη έχει μεταβληθεί, το προ
αναφερόμενο ποσό προσαρμόζεται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.

20.6.

Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Παρατίθενται πληροφορίες, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο τουλάχι
στον των δώδεκα προηγούμενων μηνών, για κάθε διοικητική, δικα
στική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας
διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον του εκδότη
και έχει περιέλθει σε γνώση του) η οποία μπορεί να έχει ή είχε προ
σφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση ή στην
κερδοφορία του εκδότη ή/και του ομίλου. Εφόσον δεν υφίστανται
τέτοιες διαδικασίες, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

20.7.

Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
εκδότη
Περιγράφεται κάθε σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπο
ρική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευ
ταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες χρηματοοικονο
μικές πληροφορίες ή ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Εφόσον δεν έχουν σημειωθεί τέτοιου είδους αλλαγές, υποβάλλεται
σχετική αρνητική δήλωση.

21.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

21.1.

Μετοχικό κεφάλαιο
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τον
πλέον πρόσφατο ισολογισμό που έχει περιληφθεί στις ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες:

21.1.1.

Το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου και, για κάθε κατηγορία μετο
χικού κεφαλαίου:
α) ο αριθμός εγκεκριμένων μετοχών·
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β) ο αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί,
και των μετοχών που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν ολοσχερώς εξο
φληθεί·
γ) η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι
μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία· και
δ) συμφωνία του αριθμού μετοχών που κυκλοφορούν την ημερομηνία
ανοίγματος και την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης. Εάν ποσο
στό υψηλότερο του 10 % του κεφαλαίου έχει καταβληθεί με περι
ουσιακά στοιχεία άλλα πλην των μετρητών κατά την περίοδο που
καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, το γεγο
νός αυτό πρέπει να αναφερθεί.
21.1.2.

Εάν υφίστανται μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, να ανα
φερθούν ο αριθμός και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των μετοχών.

21.1.3.

Ο αριθμός, η λογιστική αξία και η ονομαστική αξία των μετοχών που
κατέχονται από τον ίδιο τον εκδότη ή για λογαριασμό του, ή από
θυγατρικές του εταιρείες.

21.1.4.

Το ποσό των μετατρέψιμων κινητών αξιών, των ανταλλάξιμων κινητών
αξιών ή των κινητών αξιών με τίτλους επιλογής, αναφέροντας τους
όρους και τις διαδικασίες μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.

21.1.5.

Πληροφορίες και όροι για κάθε δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης
σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή για
δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου.

21.1.6.

Πληροφορίες για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του ομίλου για το
οποίο υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ
όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο
δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και λεπτομέρειες για αυτά τα δικαιώ
ματα προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των προσώ
πων που αφορούν τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης.

21.1.7.

Περιγραφή της εξέλιξης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την περίοδο
που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, υπο
γραμμίζοντας κάθε μεταβολή που επήλθε στο κεφάλαιο αυτό.

21.2.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό

21.2.1.

Περιγραφή του εταιρικού σκοπού του εκδότη και αναφορά του
σημείου της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού του στο οποίο
περιγράφεται αυτός ο εταιρικός σκοπός.

21.2.2.

Συνοπτική περιγραφή των διατάξεων της ιδρυτικής πράξης, του κατα
στατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονι
σμού του εκδότη που αφορούν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστι
κών και εποπτικών οργάνων.

21.2.3.

Περιγραφή των δικαιωμάτων, προνομίων και περιορισμών που συνδέ
ονται με κάθε κατηγορία υφιστάμενων μετοχών.

21.2.4.

Περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για τη μεταβολή των
δικαιωμάτων των μετόχων, αναφέροντας τα σημεία στα οποία οι σχε
τικοί όροι είναι αυστηρότεροι απ’ ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα
νομοθεσία.

21.2.5.

Περιγραφή των όρων που διέπουν τις λεπτομέρειες σύγκλησης των
ετήσιων γενικών συνελεύσεων και των έκτακτων γενικών συνελεύσεων
των μετόχων, καθώς και περιγραφή των όρων συμμετοχής.

21.2.6.

Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του
καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυ
στερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του
εκδότη.

21.2.7.

Να αναφερθεί, εφόσον υφίσταται, κάθε διάταξη της ιδρυτικής πράξης,
του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού του εκδότη η οποία καθορίζει το όριο ιδιοκτησίας πέραν
του οποίου κάθε συμμετοχή πρέπει να γνωστοποιείται.

21.2.8.

Να περιγραφούν οι όροι που επιβάλλονται από την ιδρυτική πράξη, το
καταστατικό, τη διοικητική πράξη σύστασης ή τον εσωτερικό κανονι
σμό του εκδότη και οι οποίοι διέπουν τις μεταβολές στο επίπεδο του
κεφαλαίου, όταν οι όροι αυτοί είναι αυστηρότεροι απ’ ό,τι απαιτεί η
ισχύουσα νομοθεσία.
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22.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από τη δημοσίευση του εγγράφου
αναφοράς, να περιγραφεί συνοπτικά κάθε σημαντική σύμβαση (εκτός
από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστη
ριοτήτων) στις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.
Να περιγραφεί συνοπτικά κάθε άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβά
σεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) που
έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου και περιέχει διατά
ξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του ομίλου έχει ανα
λάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για τον όμιλο κατά
την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς.

23.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟ
ΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

23.1.

Εάν το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου
που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του
προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε
σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον
εκδότη. Εάν η έκθεση καταρτίστηκε μετά από αίτημα του εκδότη,
διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση ή έκθεση περιλαμβάνεται, με
τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, με τη σύμφωνη
γνώμη του προσώπου το οποίο ενέκρινε το περιεχόμενο αυτού του
τμήματος του εγγράφου αναφοράς.

23.2.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτο μέρος, παρέχεται βεβαίωση
ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι, εξ όσων
γνωρίζει ο εκδότης και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πλη
ροφορίες που έχουν δημοσιευθεί απ’ αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρ
χουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφο
ρίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, προσδιορίζεται(-ονται) η
(οι) πηγή(-ές) των εν λόγω πληροφοριών.

24.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δήλωση ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του εγγράφου αναφοράς μπορεί,
κατά περίπτωση, να διενεργηθεί έλεγχος στα ακόλουθα έγγραφα (ή
αντίγραφα αυτών των εγγράφων):
α) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·
β) όλες οι εκθέσεις, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες, εκτιμήσεις και δηλώσεις εμπειρο
γνωμόνων που συντάχθηκαν μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος
των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής
στο έγγραφο αναφοράς·
γ) οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του εκδότη ή, στην
περίπτωση ομίλου, οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του εκδότη και των θυγατρικών του για καθεμία εκ των δύο χρή
σεων που προηγούνται της δημοσίευσης του εγγράφου αναφοράς.
Αναφορά του σημείου στο οποίο το κοινό μπορεί να εξετάσει, σε
φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα διαθέσιμα έγγραφα.

25.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Παρέχονται πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων
ο εκδότης κατέχει συμμετοχή η οποία ενδέχεται να έχει σημαντική
επίπτωση στην εκτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων και των
υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής του θέσης και των αποτελε
σμάτων του.

26.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗ
ΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

27.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
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28.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ

29.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

30.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

31.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

32.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑ
ΦΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

▼M6

▼M5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIX
Αναλογικό πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για τις ελάχιστες απαιτήσεις
γνωστοποίησης που πρέπει να πληρούν οι εκδόσεις των πιστωτικών
ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) της
οδηγίας 2003/71/ΕΚ
Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για τις εκδόσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) της οδηγίας
2003/71/ΕΚ (1)
1. ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
2. ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
5. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
10. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
Παρατίθενται οι ελεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για
την τελευταία χρήση (ή για μικρότερη περίοδο κατά την οποία ο εκδότης
ασκούσε τις δραστηριότητές του) και η έκθεση ελέγχου. Εάν ο εκδότης έχει
αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη
διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρη
ματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύ
πτουν τουλάχιστον 12 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρ
κεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε
είναι συντομότερη. Οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζο
νται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν δεν εφαρμό
ζεται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα του κράτους μέλους εφό
σον πρόκειται για εκδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩ
ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
14. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

(1) Επιμέρους στοιχεία όπως στο παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004, εκτός
από την τροποποίηση στο σημείο 11.1 (ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXX
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση που αναφέρεται στο άρθρο
20α
(Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών)
1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Ή
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

1.1.

Ρητή συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη
σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου όσον αφορά τη χρήση του ενημερω
τικού δελτίου και δήλωση ότι αποδέχεται την ευθύνη για το περιεχόμενο
του ενημερωτικού δελτίου επίσης σε σχέση με μεταγενέστερη μεταπώ
ληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικό διαμε
σολαβητή προς τον οποίο παρέχεται συναίνεση να χρησιμοποιήσει το
ενημερωτικό δελτίο.

1.2.

Αναφορά της περιόδου για την οποία παρέχεται συναίνεση χρήσης του
ενημερωτικού δελτίου.

1.3.

Αναφορά της περιόδου προσφοράς κατά την οποία μπορεί να γίνει μετα
γενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρημα
τοοικονομικούς διαμεσολαβητές.

1.4.

Αναφορά των κρατών μελών στα οποία οι χρηματοοικονομικοί διαμεσο
λαβητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ενημερωτικό δελτίο για μεταγε
νέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών.

1.5.

Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση και
είναι συναφείς για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου.

1.6.

Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι
επενδυτές ότι, σε περίπτωση προσφοράς από χρηματοοικονομικό διαμε
σολαβητή, ο χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής θα παράσχει στους
επενδυτές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφο
ράς κατά τη στιγμή της πραγματοποίησής της.

2A.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

2A.1. Κατάλογος και ταυτότητα (επωνυμία και διεύθυνση) του χρηματοοικονο
μικού διαμεσολαβητή ή διαμεσολαβητών οι οποίοι επιτρέπεται να χρησι
μοποιήσουν το ενημερωτικό δελτίο.
2A.2. Πρόκειται να δημοσιευθεί αναφορά του πώς και πού μπορούν να αναζη
τηθούν τυχόν νέες πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς διαμεσο
λαβητές, οι οποίες δεν είναι γνωστές κατά τον χρόνο έγκρισης του ενη
μερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου ή της συμπλήρω
σης των τελικών όρων, ανάλογα με την περίπτωση.
2B.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία πληροφορούνται οι
επενδυτές ότι κάθε χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής που χρησιμο
ποιεί το ενημερωτικό δελτίο οφείλει να αναφέρει στον δικτυακό του
τόπο ότι το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τη συναίνεση και τους συνημμέ
νους σε αυτήν όρους.

