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ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ190-2007-07 του 2013
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
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4.
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Συνοπτικός τίτλος
Ερμηνεία
Ερμηνεία χρηματιστηριακής αξίας
Ερμηνεία ημερολογιακού έτους
Σκοπός
Καταβαλλόμενο ετήσιο δικαίωμα
Ύψος ετησίων δικαιωμάτων
Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ190-2007-07 του 2011
Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το εδάφιο (1) του άρθρου 56Α των περί των
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 2007 μέχρι 2012,
εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:
Συνοπτικός
τίτλος.

1.

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των Ετήσιων Δικαιωμάτων Οδηγία ΟΔ1902007-07 του 2013.

Ερμηνεία.

2.

Στην παρούσα Οδηγία εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

190(Ι)/2007
72(Ι)/2009
143(Ι)/2012

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 ως αυτός εκάστοτε ισχύει·
Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ’
εξουσιοδότησή αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Ερμηνεία
χρηματιστηριακής
αξίας

3.

Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας «χρηματιστηριακή αξία» σημαίνει τη μέση
χρηματιστηριακή αξία των μετοχών του εκδότη κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου
του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα της ημερήσιας
χρηματιστηριακής αξίας (αριθμός τίτλων επί την τιμή κλεισίματος) κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου, δια τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης.

Ερμηνεία
ημερολογιακού
έτους

4.

Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας «ημερολογιακό έτος» σημαίνει τη χρονική
η
η
περίοδο που ξεκινά από την 1 Ιανουαρίου έκαστου έτους μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου
του ιδίου έτους.

Σκοπός

5.

Η παρούσα Οδηγία καθορίζει τα ετήσια δικαιώματα που καταβάλλουν οι εκδότες, των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και
για τους οποίους η Δημοκρατία αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής, στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά την εποπτεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους
με βάση το Νόμο.

Καταβαλλόμενο
ετήσιο
δικαίωμα

6.

(1)

Εκδότης, ανεξάρτητα εάν η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών του βρίσκεται
σε αναστολή, καταβάλλει ετησίως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαίωμα, το
ύψος του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 7.
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(2)

Το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7 καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τις
31 Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους το οποίο αφορά.
Νοείται ότι, σε περίπτωση πρώτης εισαγωγής κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη
η
αγορά μετά την 31 Οκτώβριου, το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7(3)
καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Ύψος
ετήσιων
δικαιωμάτων

7.

(3)

Η υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις των εκδοτών οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 14 του Νόμου.

(1)

Ο εκδότης, εφόσον οι κινητές του αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση
σε ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία, έχει υποχρέωση, για το εκάστοτε
ημερολογιακό έτος, να καταβάλλει ετήσιο δικαίωμα ύψους χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (€1.500), το οποίο προσαυξάνεται συσσωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του
γινομένου της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών του εκδότη κατά το πρώτο
εξάμηνο του ημερολογιακού έτους, εφόσον υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια
ευρώ (€20.000.000), επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, όπως αυτή
προσδιορίζεται ακολούθως:
(α)

για χρηματιστηριακή αξία μεταξύ είκοσι εκατομμυρίων ευρώ
(€20.000.000) και εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000) το
ποσοστό ορίζεται σε 0,005%,

(β)

για χρηματιστηριακή αξία μεταξύ εκατόν εκατομμυρίων ενός ευρώ
(€100.000.001) και διακόσιων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000) το
ποσοστό ορίζεται σε 0,004%,

(γ)

για χρηματιστηριακή αξία μεταξύ διακόσιων εκατομμυρίων ενός ευρώ
(€200.000.001) και τετρακόσιων εκατομμυρίων ευρώ (€400.000.000) το
ποσοστό ορίζεται σε 0,003%,

(δ)

για χρηματιστηριακή αξία μεταξύ τετρακοσίων εκατομμυρίων ενός ευρώ
(€400.000.001) και εξακόσιων εκατομμυρίων ευρώ το ποσοστό ορίζεται
σε 0,002%,

(ε)

για χρηματιστηριακή αξία μεταξύ εξακόσιων εκατομμυρίων ενός ευρώ
(€600.000.001) και ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000.000) το
ποσοστό ορίζεται σε 0,001%,

(στ)

για χρηματιστηριακή αξία μεταξύ ενός δισεκατομμυρίου ενός ευρώ
(€1.000.000.001) και τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000.000) το
ποσοστό ορίζεται σε 0,0005%,

(ζ)

για χρηματιστηριακή αξία από και πέραν των τριών δισεκατομμυρίων
ενός ευρώ (€3.000.000.001) το ποσοστό ορίζεται σε 0,0002%.

Νοείται ότι το ετήσιο δικαίωμα που καταβάλλεται από τον εκδότη για το
ημερολογιακό έτος που αφορά δεν δύναται να υπερβαίνει το πόσο των πενήντα
χιλιάδων ευρώ (€50.000).
Νοείται περαιτέρω ότι οι εκδότες οι οποίοι έχουν αποκλειστικά εισηγμένους προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία χρεωστικούς τίτλους,
καταβάλλουν, για το εκάστοτε ημερολογιακό έτος, μόνον το ετήσιο δικαίωμα
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500) για το σύνολο των χρεωστικών τους
τίτλων.
(2)

Ο εκδότης, του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη υποδοχής, και όχι στη
Δημοκρατία,
έχει υποχρέωση, για το εκάστοτε ημερολογιακό έτος, να
καταβάλλει ετήσιο δικαίωμα ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500).

(3)

Όταν οι κινητές αξίες εκδότη διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά για
χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους λόγω:
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(α)

πρώτης εισαγωγής των κινητών αξίων σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός του
ημερολογιακού έτους, ή

(β)

διαγραφής των κινητών αξιών από τη ρυθμιζόμενη αγορά εντός του
ημερολογιακού έτους,

ο εκδότης έχει υποχρέωση, για το ημερολογιακό έτος, να καταβάλλει το ετήσιο
δικαίωμα ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500) κατ’ αναλογία της περιόδου
που οι κινητές του αξίες διαπραγματεύονται.
Κατάργηση Οδηγίας
ΟΔ190-2007-07 του
2011.

8.

Η Οδηγία της Επιτροπής αναφορικά με τα ετήσια δικαιώματα εκδοτών των οποίων οι
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, με αναφορά
Κ.Δ.Π. 369/2011, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

9.

Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο
(Ι):
07.10.2011
Έναρξη ισχύος.
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