ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο
που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή
κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και
την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η EKK’), σε συνέχεια της προηγούμενης Ανακοίνωσής
της ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2018, επιθυμεί να ενημερώσει τους εποπτευόμενους
οργανισμούς, τους εμπλεκόμενους φορείς και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα αναφορικά
με τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά
κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ» (‘ο Κανονισμός’), ο οποίος
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Ιουνίου 2017:
Στις 21 Ιουλίου 2018 έχει τεθεί σε ισχύ το Άρθρο 1(3) του Κανονισμού το οποίο προβλέπει για
τη μη εφαρμογή του Κανονισμού «σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική
ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη από 1.000.000 ευρώ, που υπολογίζεται σε περίοδο
δώδεκα μηνών».
Επίσης, από τις 21 Ιουλίου 2018, με βάση το Άρθρο 46(1)(β) του Κανονισμού, καταργούνται
τα άρθρα 1(2)(η) και 3(2)(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (Prospectus Directive) (‘η Οδηγία’), τα
οποία προβλέπουν ότι:
1. Η Οδηγία δεν εφαρμόζεται στις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε προσφορά εφόσον
η συνολική ανταλλακτική αξία για την προσφορά στην Ένωση είναι μικρότερη από
5.000.000 ευρώ, που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.
2. Η υποχρέωση για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου δεν ισχύει για προσφορά κινητών
αξιών με ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη από 100.000 ευρώ, που υπολογίζεται
σε περίοδο δώδεκα μηνών.
Συνέπεια της εφαρμογής του Άρθρου 1(3) του Κανονισμού και της κατάργησης των άρθρων
1(2)(η) και 3(2)(ε) της Οδηγίας, από τις 21 Ιουλίου 2018, απαιτείται η δημοσίευση
ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική
αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίση ή μεγαλύτερη από €1.000.000, που υπολογίζεται σε
περίοδο δώδεκα (12) μηνών.
Λόγω της κατάργησης των άρθρων 1(2)(η) και 3(2)(ε) της Οδηγίας, η Δημοκρατία προωθεί
νομοσχέδιο για την τροποποίηση των περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικών Δελτίων
Νόμων (‘ο Ν.114(Ι)/2005’) ώστε να καταργηθούν τα άρθρα 3(2)(η) και 4(3)(ε) αυτού, τα οποία
είναι εναρμονιστικά των εν λόγω άρθρων της Οδηγίας. Παρόλο ότι η κατάργηση των άρθρων
3(2)(η) και 4(3)(ε) του Ν.114(Ι)/2005 εκκρεμεί, αυτό δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με την
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ανωτέρω υποχρέωση για τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ενόψει του ότι αυτή
απορρέει από τον Κανονισμό ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή στα Κράτη Μέλη. Τα άρθρα
3(2)(η) και 4(3)(ε), αν και θα παρουσιάζονται στον Ν.114(Ι)/2005 μέχρι την κατάργησή τους,
δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής αφού πλέον δεν είναι σύμβατα με τις πρόνοιες του
Κανονισμού που ισχύουν από τις 21 Ιουλίου 2018.
Σχετικά με το Άρθρο 3(2) του Κανονισμού που επίσης εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2018,
βάσει του οποίου η Δημοκρατία δύναται να εξαιρέσει δημόσιες προσφορές κινητών αξιών
στη Δημοκρατία από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου εάν η συνολική
αξία των επιμέρους προσφορών στην Ένωση είναι μικρότερη των €8.000.000, ενημερώνουμε
ότι η εν λόγω διακριτική ευχέρεια δεν έχει ασκηθεί από τη Δημοκρατία προς το παρόν και ως
εκ τούτου δεν υφίσταται εξαίρεση. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, η ΕΚΚ
θα ενημερώσει με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Λευκωσία, 10 Αυγούστου 2018
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