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ΘΕΜΑ

: Υποχρέωση δηµοσιοποίησης της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής
Έκθεσης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ήθελε να σας επισύρει την προσοχή στα ακόλουθα
αναφορικά µε την υποχρέωση δηµοσιοποίησης της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης:
•

Η υποχρέωση για δηµοσιοποίηση της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης, προκύπτει
από το άρθρο 10 των περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµων του 2007 και 2009 (ο “Νόµος”).
Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, κάθε εκδότης µετοχών ή χρεωστικών τίτλων
δηµοσιοποιεί, το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο µηνών µετά τη λήξη
του πρώτου εξαµήνου του οικονοµικού έτους, Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, που
αφορά το πρώτο εξάµηνο του οικονοµικού έτους.
Σηµειώνεται ότι η υποχρέωση δηµοσιοποίησης της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής
Έκθεσης διέπει όλους τους εκδότες των οποίων οι µετοχές ή οι χρεωστικοί τίτλοι
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία (“∆ηµοκρατία”) ή σε άλλο κράτος µέλος, και για τους οποίους η
∆ηµοκρατία αποτελεί το κράτος µέλος καταγωγής. Η υποχρέωση αυτή δεν
εφαρµόζεται στους εκδότες που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Νόµου.

•

Σύµφωνα µε το άρθρο 10(3) του Νόµου, η Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση πρέπει να
περιλαµβάνει:
i) τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις,
ii) την ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης, και
iii) δηλώσεις των µελών του διοικητικού συµβουλίου του εκδότη, του γενικού
διευθυντή ή του προσώπου που ασκεί αντίστοιχα καθήκοντα και του οικονοµικού
διευθυντή, εφόσον δεν είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου του εκδότη, κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10(7) του Νόµου.
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Σηµειώνεται ότι η ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον
τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 10(6) του Νόµου.
Σηµειώνεται επίσης ότι στην Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση που υποβάλλεται στην
Επιτροπή, οι δηλώσεις των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 10(3) του Νόµου
θα πρέπει να είναι υπογραµµένες.
•

Η γλώσσα δηµοσιοποίησης της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης ρυθµίζεται από το
άρθρο 41 του Νόµου. Σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του εν λόγω άρθρου, όταν κινητές
αξίες εκδότη έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά µόνο στη
∆ηµοκρατία, η οποία αποτελεί το κράτος µέλος καταγωγής, ο εκδότης δηµοσιοποιεί
ρυθµιζόµενες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα και, επιπρόσθετα, εάν και εφόσον
επιθυµεί, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή
χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Επιπρόσθετα, το εν λόγω άρθρο ρυθµίζει τη γλώσσα
δηµοσιοποίησης ρυθµιζόµενων πληροφοριών στις περιπτώσεις όπου κινητές αξίες του
εκδότη έχουν εισαχθεί παράλληλα ή µόνο σε ρυθµιζόµενες αγορές σε κράτη µέλη
εκτός της ∆ηµοκρατίας.

•

Με βάση πρόσφατη τροποποίηση του Νόµου που τέθηκε σε ισχύ τις 10 Ιουλίου 2009
[Ν.72(I)/2009], ο τρόπος δηµοσιοποίησης της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης
ρυθµίζεται από το άρθρο 37(1) του Νόµου σύµφωνα µε το οποίο ο έκδοτης έχει
υποχρέωση :
α) να δηµοσιοποιεί ρυθµιζόµενες πληροφορίες, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η
έγκαιρη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες αυτές και
ειδικότερα:
i) εφόσον ο εκδότης έχει εισάξει τις κινητές του αξίες σε ρυθµιζόµενη αγορά στη
∆ηµοκρατία, να τις ανακοινώνει στην εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά, και
ii) να ανακοινώνει τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες στο διαδικτυακό του τόποˑ
β) να χρησιµοποιεί τέτοια µέσα ενηµέρωσης, τα οποία ευλόγως θεωρούνται
αξιόπιστα, για την αποτελεσµατική κοινολόγηση των ρυθµιζόµενων πληροφοριών
στο ευρύτερο δυνατό κοινό στη ∆ηµοκρατία και στα άλλα κράτη µέλη.

Ο τρόπος κοινολόγησης καθώς και τα µέσα ενηµέρωσης που είναι δυνατό να
χρησιµοποιούνται για την κοινολόγηση των ρυθµιζόµενων πληροφοριών καθορίζονται
στην οδηγία Ο∆190-2007-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κοινολόγηση
ρυθµιζόµενων πληροφοριών (Ο∆190-2007-03).
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•

Επιπρόσθετα σύµφωνα µε το άρθρο 37(2) του Νόµου, ο εκδότης έχει υποχρέωση:
α) να υποβάλλει τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ταυτόχρονα µε τη δηµοσιοποίηση τους και
β) να διαθέτει τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες για σκοπούς αποθήκευσης στον
καθορισµένο µηχανισµό αποθήκευσης των ρυθµιζόµενων πληροφοριών, ο οποίος
είναι το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
Σηµειώνεται ότι, η υποβολή ρυθµιζόµενων πληροφοριών στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς µε τη µέθοδο του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν θεωρείται, στο
παρόν στάδιο, αποδεκτός τρόπος υποβολής εγγράφων. Κατ’ επέκταση, για σκοπούς
συµµόρφωσης µε την υποχρέωση που επιβάλλει ο Νόµος, η υποβολή της Εξαµηνιαίας
Οικονοµικής Έκθεσης στην Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται σε έντυπη µορφή.

•

Τέλος σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 10(2) του Νόµου, κάθε εκδότης
διασφαλίζει ότι η Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση παραµένει διαθέσιµη προς το κοινό
για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

Ο Νόµος και η Οδηγία Ο∆190-2007-03 είναι διαθέσιµα στο ∆ιαδικτυακό Τόπο της
Επιτροπής στο http://cysec.gov.cy (Θεσµικό Πλαίσιο).

Με εκτίµηση

Γιώργος Χαραλάµπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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