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ΘΕΜΑ

: Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με
θέμα ‘Ενέργειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων του COVID-19 στις
χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις
προθεσμίες δημοσίευσης με βάση την Οδηγία για τη Διαφάνεια’

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των εκδοτών, των
οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, στη Δημόσια Δήλωση της
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αριθμό αναφοράς ESMA31-67-742 και
θέμα ‘Ενέργειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις προθεσμίες δημοσίευσης με βάση την Οδηγία για τη
Διαφάνεια’ (ESMA Public Statement - Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU
financial markets regarding publication deadlines under the Transparency Directive).
Σκοπός της Δημόσιας Δήλωσης είναι η προώθηση συντονισμένων ενεργειών από τις Εθνικές
Εποπτικές Αρχές αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών για δημοσιοποίηση περιοδικής
πληροφόρησης για περιόδους αναφοράς που λήγουν στις ή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς
και η παροχή σαφήνειας στους εκδότες, ενόψει των επιπτώσεων από την εξάπλωση του
Κορωνοϊού (‘COVID-19’).
Στη Δημόσια Δήλωση αναφέρεται ότι η ESMA και οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές αναγνωρίζουν τις
δυσκολίες που συναντούν οι εκδότες για την ετοιμασία και δημοσιοποίηση των οικονομικών τους
εκθέσεων εντός της προθεσμίας που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες που εναρμονίζουν την
Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διαφάνεια 1 και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ελεγκτές για τον έγκαιρο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, λόγω των εθνικών μέτρων για
περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19.
Η ESMA αναγνωρίζει τη σημασία της έγκαιρης δημοσιοποίησης της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και τονίζει ότι οι εκδότες αναμένεται να καταβάλουν τις καλύτερες προσπάθειές
τους για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους εκθέσεων εντός της προθεσμίας που προβλέπει
η νομοθεσία. Εντούτοις θεωρεί ότι οι πιο πάνω δυσκολίες και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν
οι εκδότες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές με συντονισμένο τρόπο.
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Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως τροποποιήθηκε.

Κατ’ επέκταση η ESMA, σε συντονισμό με τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές περιλαμβανομένης της ΕΚΚ
και θεωρώντας ότι οι εκδότες μπορεί να μην είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
λόγω του COVID-19, αναμένει ότι οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν
θα δίνουν προτεραιότητα σε εποπτικές ενέργειες εναντίον των εκδοτών σε σχέση με τις
επερχόμενες προθεσμίες που προβλέπονται στην Οδηγία Διαφάνειας όσον αφορά:
1. ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που αφορούν οικονομικό έτος που έληξε στις ή μετά τις 31
Δεκεμβρίου 2019 αλλά πριν την 1η Απριλίου 2020, για περίοδο δύο μηνών μετά την προθεσμία
που προβλέπεται στην Οδηγία Διαφάνειας, και
2. εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις που αφορούν περίοδο που έληξε στις ή μετά τις 31
Δεκεμβρίου 2019 αλλά πριν την 1η Απριλίου 2020, για περίοδο ενός μηνός μετά την προθεσμία
που προβλέπεται στην Οδηγία Διαφάνειας.
Παρά τα πιο πάνω, στη Δημόσια Δήλωση αναφέρεται ότι όπου οι εκδότες θεωρούν ότι θα υπάρχει
καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της οικονομικής τους έκθεσης πέραν από την προθεσμία που
προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία που εναρμονίζει την Οδηγία Διαφάνειας 2, αναμένεται ότι θα
ενημερώσουν σχετικά την Εθνική Εποπτική Αρχή τους καθώς και την αγορά σχετικά με την
καθυστέρηση, τους λόγους της καθυστέρησης και όπου είναι δυνατό, την αναμενόμενη
ημερομηνία δημοσιοποίησης. Επίσης υπενθυμίζει στους εκδότες ότι συνεχίζουν να υπόκεινται
στις υποχρεώσεις για ανακοίνωση δυνάμει του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την
κατάχρηση της αγοράς.
Η ΕΚΚ υιοθετεί τη Δημόσια Δήλωση της ESMA ως αναφέρεται πιο πάνω. Κατ΄ επέκταση ενόψει της
επικείμενης προθεσμίας για δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης δυνάμει του άρθρου
9(1) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε (ο ‘Νόμος’) 3, η ΕΚΚ σημειώνει ότι δεν θα
προβαίνει σε εποπτικά μέτρα εναντίον των εκδοτών, για περίοδο δύο μηνών μετά τη λήξη της
προθεσμίας που προβλέπει ο Νόμος.
Η ΕΚΚ αναμένει επίσης από τους εκδότες ότι θα ενημερώσουν τόσο την ίδια όσο και το επενδυτικό
κοινό αναφορικά με τυχόν καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους
έκθεσης, τους λόγους της καθυστέρησης και όπου είναι δυνατό, την αναμενόμενη ημερομηνία
δημοσιοποίησης. Τέλος η ΕΚΚ υπενθυμίζει στους εκδότες τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του
άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, ως αναφέρεται και στην
εγκύκλιο της ΕΚΚ με αριθμό Ε360.
Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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O περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του
2007, ως τροποποιήθηκε, Ν190(Ι)/2007.
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Σύμφωνα με το άρθρο 9(1) του Νόμου, κάθε εκδότης έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί την ετήσια οικονομική
έκθεση, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.
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