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Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2018, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις
για παραβάσεις του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’),
σχετικά με τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης εκδοτών για το
πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017:
1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €4.400 στην εταιρεία SFS Group Public Ltd
για παράβαση του άρθρου 10(1) του Νόμου καθότι δεν δημοσιοποίησε την Εξαμηνιαία
Οικονομική της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα
με το άρθρο 37(1) του ίδιου Νόμου, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός
τριών (3) μηνών μετά τη λήξη του εν λόγω εξαμήνου.
Ως παράγοντες στον καθορισμό της ανωτέρω διοικητικής κύρωσης, η ΕΚΚ έλαβε
υπόψη της τα ακόλουθα:
 Τη βαρύτητα που αποδίδει ο Νόμος στην υποχρέωση έγκαιρης δημοσιοποίησης
της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία προάγει τη διαφάνεια και
συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, αφού παρέχει
την απαιτούμενη ενημέρωση στους επενδυτές για την οικονομική κατάσταση και
τη χρηματοοικονομική επίδοση του εκδότη για την εκάστοτε οικονομική περίοδο
στην οποία αναφέρεται.
 Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που
καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
 Το γεγονός ότι η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση 5½ μηνών, προχώρησε στις 16
Μαρτίου 2018 στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για
την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017, παρέχοντας ενημέρωση στους
επενδυτές.
 To γεγονός ότι η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για
δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2016.
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Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €2.000 στην εταιρεία Agroton Public Ltd
για παράβαση του άρθρου 10(3)(β) του Νόμου καθότι, στην Εξαμηνιαία Οικονομική
της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017 που έχει
δημοσιοποιήσει, δεν συμπεριέλαβε την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης της.
Ως παράγοντες στον καθορισμό της ανωτέρω διοικητικής κύρωσης, η ΕΚΚ έλαβε
υπόψη της τα ακόλουθα:
 Τη βαρύτητα που αποδίδει ο Νόμος στην υποχρέωση κατάρτισης πλήρους
συμπληρωμένης Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία δίδει τη δυνατότητα
στους επενδυτές να αξιολογήσουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση, τα
αποτελέσματα και τις προοπτικές του εκδότη έχοντας την κατάλληλη ενημέρωση.
 Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που
καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
 Το γεγονός ότι η Εταιρεία, μέχρι και σήμερα, δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση της
Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης της η οποία αφορά την Εξαμηνιαία Οικονομική
της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.
 Το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει κατ’ επανάληψη υποπέσει σε όμοια παράβαση
αφού, πέραν του ότι δεν έχει δημοσιοποιήσει την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισής
της για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017, παρέλειψε να δημοσιοποιήσει
και την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισής της τόσο για την περίοδο που έληξε στις 30
Ιουνίου 2015 όσο και για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2016.
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