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ΘΕΜΑ

: Υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) θα ήθελε να σας επισύρει την προσοχή στα
ακόλουθα αναφορικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξη Αποτελέσματος:
•

Η υποχρέωση για δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματος, προκύπτει από το
άρθρο 13 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (ο “Νόμος”), σύμφωνα
με το οποίο κάθε εκδότης έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί, το συντομότερο δυνατό
και το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αφορούν οι
ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, Ένδειξη Αποτελέσματος (καθαρό κέρδος ή ζημία
μετά τη φορολογία) για το πλήρες οικονομικό έτος.
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος διέπει
όλους τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, στην Κυπριακή Δημοκρατία
(“Δημοκρατία”) ή σε άλλο κράτος μέλος, και για τους οποίους η Δημοκρατία
αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής.

•

Ο τρόπος δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος ρυθμίζεται από το άρθρο
37 του Νόμου σύμφωνα με το οποίο ο έκδοτης έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί
ρυθμιζόμενες πληροφορίες, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες αυτές και επιπρόσθετα έχει
υποχρέωση:
i. να υποβάλλει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
ii. εφόσον ο εκδότης έχει εισάξει τις κινητές του αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά στη
Δημοκρατία, να τις ανακοινώνει στην εν λόγω ρυθμιζόμενη αγορά,
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iii. να διαθέτει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες για σκοπούς αποθήκευσης στον
καθορισμένο μηχανισμό αποθήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ο
οποίος είναι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
iv. να ανακοινώνει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες στο διαδικτυακό του τόπο,
v. να χρησιμοποιεί τέτοια μέσα ενημέρωσης, τα οποία ευλόγως θεωρούνται
αξιόπιστα, για την αποτελεσματική κοινολόγηση των ρυθμιζόμενων
πληροφοριών, στο ευρύτερο δυνατό κοινό στη Δημοκρατία και στα άλλα
κράτη μέλη.
Ο τρόπος κοινολόγησης καθώς και τα μέσα ενημέρωσης που είναι δυνατό να
χρησιμοποιούνται για την κοινολόγηση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών
καθορίζονται στην οδηγία ΟΔ190-2007-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την
κοινολόγηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών (ΟΔ190-2007-03).
•

Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13, εδάφιο 3, του Νόμου η
δημοσιοποίηση της ένδειξης αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος θα
πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
πληροφορίες που απαιτούνται από τις παραγράφους (α), (β), (γ) και (στ), του
εδαφίου (6), του άρθρου 10, του Νόμου.

Ο Νόμος και η Οδηγία ΟΔ190-2007-03 είναι διαθέσιμα στο Διαδικτυακό Τόπο της
Επιτροπής στο http://cysec.gov.cy (Θεσμικό Πλαίσιο).
Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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