20 Ιουλίου 2021
Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ
Ημ. Ανακοίνωσης:
Αναφορικά με:
Νομοθεσία:
Θέμα:
Καταχώρηση
Προσφυγής:

20.07.2021

Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:

08.03.2021

κ. Άλκη Αλωνεύτη
Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος
Πρόστιμο €1.000
Πατήστε εδώ
Αποτέλεσμα
Πατήστε εδώ
Προσφυγής:

προς

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2021, αποφάσισε την επιβολή
διοικητικού προστίμου ύψους €1.000 στον κ. Άλκη Αλωνεύτη, για παράβαση του άρθρου
28(2) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου (‘ο Νόμος’), καθότι, κατόπιν απόκτησης από μέρους του
μετοχών της εταιρείας D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd
(πρώην Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ) (‘η Εταιρεία’), οι οποίες ενσωματώνουν
δικαιώματα ψήφου, δεν κοινοποίησε στην ΕΚΚ, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που
κατείχε στην Εταιρεία εφόσον αυτό, ως αποτέλεσμα της απόκτησης των μετοχών, υπερέβη
το 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της.
Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ, έλαβε
υπόψη της:
 Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης της ΕΚΚ, από τον
ίδιο τον μέτοχο, της κατοχής από μέρους του σημαντικής συμμετοχής σε εκδότη, το
οποίο επιτρέπει στην ΕΚΚ, ως η αρμόδια εποπτική αρχή, να αποκτά άμεση εικόνα της
κίνησης του κεφαλαίου του εκδότη και να ασκεί σε αυτόν αποτελεσματικότερο
έλεγχο.
 Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο
Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
 Παρόλο ότι δεν υπήρξε κοινοποίηση από τον κ. Αλωνεύτη στην ΕΚΚ, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2021, φαίνεται ότι έχει
κοινοποιήσει στην Εταιρεία την απόκτηση σημαντικής συμμετοχής από μέρους του
στο μετοχικό της κεφάλαιο, για την ενημέρωση των επενδυτών και της αγοράς.
Σημειώνεται επίσης ότι η Εταιρεία προχώρησε σε δημοσιοποίηση της σχετικής
κοινοποίησης.
 Το γεγονός ότι δεν έχει υποπέσει σε προηγούμενη παράβαση του άρθρου 28(2) του
Νόμου.
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