ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε
συνεδρία του με ημερομηνία 31.5.2010 αποφάσισε ότι η εταιρεία WERU Technologies Ltd έχει
ενεργήσει κατά παράβαση
1. του άρθρου 13 του περί των Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και
των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμου (ο ‘Νόμος’),
2. τις παραγράφους 5(1) και 6 της Οδηγίας 5/2005 αναφορικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς
Συμβούλων και Σχετιζομένων Προσώπων (η ‘Οδηγία’) και
3. Το άρθρο 18(1) του Νόμου.
Η Επιτροπή κατέληξε στη λήψη της πιο πάνω απόφασης αφού έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα
στοιχεία/γεγονότα:
 Σε χρόνο που η WERU Technologies Ltd είχε σχέσεις στενού δεσμού με Διοικητικό
Σύμβουλο της εταιρείας Avacom Net Plc Co Ltd, προέβηκε σε δύο περιπτώσεις σε πώληση
μετοχών της εταιρείας Avacom Net Plc Co Ltd.
 Η περίοδος που έγιναν οι πωλήσεις, ήταν κλειστή περίοδος για συναλλαγές σε τίτλους
αυτής, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 5(2)(β) της Οδηγίας.
 Για τις συναλλαγές αυτές, δεν είχε παραχωρηθεί προηγουμένως σχετική γραπτή άδεια στην
WERU Technologies Ltd, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της Οδηγίας.
 Περαιτέρω, η WERU Technologies Ltd παρέλειψε να προβεί σε δημοσιοποίηση των δύο
συναλλαγών, όπως προνοεί το άρθρο 18 του Νόμου.
Η Επιτροπή αποφάσισε, δυνάμει της εξουσίας που της παρέχεται από τα άρθρα 15 και 18(7) του
Νόμου, όπως επιβάλει στην Εταιρεία WERU Technologies Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000
Ευρώ (τριών χιλιάδων) για παράβαση του άρθρου 13 του Νόμου και των παραγράφων 5(1) και 6 της
Οδηγίας και 2.000 Ευρώ (δύο χιλιάδων) για παράβαση του άρθρου 18(1) του Νόμου.
Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τους
ακόλουθους παράγοντες:





Τη βαρύτητα που αποδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα
που αφορά ο Κώδικας Συμπεριφοράς Συμβούλων και Σχετιζομένων Προσώπων
συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του, γεγονός που ώθησε την Επιτροπή να επιβάλει
μεγαλύτερη χρηματική ποινή για παράβαση της εν λόγω Οδηγίας από την παράβαση του
άρθρου 18 του Νόμου.
Τη σημασία που δίνει η Επιτροπή στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επενδυτών,
όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του Νόμου.
Την άμεση παραδοχή της Εταιρείας, καθώς και το μικρό μέγεθος των συναλλαγών. Στην μια
περίπτωση ήταν πώληση 165.016 μετοχών @ €0,05 αξίας €8.250, και στην άλλη ήταν πώληση
399.567 μετοχών @ €0,05 αξίας €19.978.
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