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Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το εδάφιο (4) του άρθρου 37 του περί των
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, εκδίδει την
ακόλουθη Οδηγία:
Συνοπτικός
τίτλος.
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1.

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Κοινολόγησης Ρυθμιζόμενων
Πληροφοριών Οδηγία ΟΔ190-2007-03 του 2012.

Ερμηνεία.

2.

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

Σκοπός παρούσας
Οδηγίας.

Προϋποθέσεις
κοινολόγησης
ρυθμιζόμενων
πληροφοριών.

3.

4.

Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι ο καθορισμός κατά την κοινολόγηση ρυθμιζόμενων
πληροφοριών –
(α)

των κατ’ ελάχιστον προυποθέσεων οι οποίες πρέπει να τηρούνται προς
συμμόρφωση με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 37 του
Νόμου,

(β)

των μέσων ενημέρωσης που δύναται να χρησιμοποιούνται για το σκοπό
αυτό.

(1)

Ο εκδότης, ή το πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, στα
πλαίσια εκπλήρωσης της υποχρέωσης του η οποία καθορίζεται στην παράγραφο
(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 37 του Νόμου για την κοινολόγηση ρυθμιζόμενων
πληροφοριών, πρέπει να τηρεί κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2).

(2)

Η κοινολόγηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
ακόλουθα-

(α)

οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες κοινολογούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει
ότι μπορούν να διαδοθούν στο ευρύτερο δυνατό κοινό και με τη μικρότερη
χρονική διαφορά μεταξύ της διάδοσής τους στη Δημοκρατία, ή στη
Δημοκρατία ως κράτος μέλος υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 44 του
Νόμου, και της διάδοσής τους στα λοιπά κράτη μέλη.

(β)

το πλήρες κείμενο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών κοινοποιείται, χωρίς
τροποποιήσεις, στα μέσα ενημέρωσης.
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Προκειμένου περί των εκθέσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9, 10 και 11
του Νόμου η προϋπόθεση ικανοποιείται εφόσον κοινοποιηθεί στα μέσα
ενημέρωσης ανακοίνωση σχετικά με τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες
υποδεικνύοντας, επιπρόσθετα από τον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό
για την κεντρική αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών σύμφωνα
με το άρθρο 38 του Νόμου, σε ποιους διαδικτυακούς τόπους είναι
διαθέσιμα τα σχετικά έγγραφα.

(γ)

οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες κοινοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης κατά
τρόπο ώστε (i)

να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κοινοποίησης,

(ii)

να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλοίωσης των δεδομένων και της
μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σε αυτά, και

(iii)

να υπάρχει βεβαιότητα ως προς την πηγή των ρυθμιζόμενων
πληροφοριών.

Νοείται ότι κάθε αστοχεία ή διαταραχή κατά την κοινοποίηση των
ρυθμιζόμενων πληροφοριών πρέπει να αποκαθιστάται το συντομότερο
δυνατό ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της λήψης τους.
Νοείται περαιτέρω ότι ο εκδότης, ή το πρόσωπο που έχει ζητήσει την
εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, δεν είναι υπεύθυνος για συστημικά
σφάλματα ή παραλείψεις ή ελλείψεις που παρουσιάζονται στα μέσα
ενημέρωσης στα οποία κοινοποιήθηκαν οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες.
(δ)

οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες κοινοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης κατά
τρόπο ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια(i)

ότι πρόκειται για ρυθμιζόμενες πληροφορίες,

(ii)

η ταυτότητα του εκδότη,

(iii)

το αντικείμενο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, και

(iv)

Ενημέρωση
Επιτροπής.

5.

(1)

η ημερομηνία και ώρα κοινοποίησης των πληροφοριών από τον
εκδότη, ή το πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συναίνεση
του εκδότη.

Ο εκδότης ή το πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, πρέπει,
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να είναι σε θέση να κοινοποιήσει στην
Επιτροπή, σε σχέση με οποιαδήποτε κοινολόγηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών,
τα εξής στοιχεία(α)

το όνομα του προσώπου που κοινοποίησε τις πληροφορίες στα μέσα
ενημέρωσης,

(β)

λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο για τη διασφάλιση (security
validation) των στοιχείων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου
4,

2

Μέσα ενημέρωσης.

6.

(γ)

την ημερομηνία και ώρα κοινοποίησης των πληροφοριών στα μέσα
ενημέρωσης,

(δ)

το μέσο ενημέρωσης στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι πληροφορίες,

(ε)

εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, τις λεπτομέρειες για οποιοιδήποτε
απαγόρευση από τον εκδότη (embargo) στην κοινοποίηση ρυθμιζόμενων
πληροφοριών.

(2)

Όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνονται στην Επιτροπή πρέπει να είναι ορθά και
αληθινά.

(1)

O εκδότης, ή το πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, πρέπει
να διασφαλίσει συνεργασία με μέσα ενημέρωσης διαφορετικών κατηγοριών.

(2)

Η υποχρέωση του εδαφίου (1) εκπληρώνεται με τη χρησιμοποίηση τουλάχιστον
ενός καναλιού επικοινωνίας από τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες
μέσων ενημέρωσης:
(α)

εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε εθνικό ή και κοινοτικό επίπεδο,

(β)

εξειδικευμένους παροχείς ειδήσεων,

(γ)

πρακτορεία ειδήσεων με Ευρωπαϊκή κάλυψη,

(δ)

εξειδικευμένους διαδυκτιακούς τόπους παροχής οικονομικών ειδήσεων με
εύκολη πρόσβαση και χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση προς τους χρήστες.

(3)

Ο εκδότης, ή το πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη,
κοινοποιεί τις επιλογές του στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατό.

(5)

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41 του Νόμου, η κοινοποίηση
ρυθμιζόμενων πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης για σκοπούς κοινολόγησης
στα κράτη μέλη δύναται να γίνεται και στην αγγλική γλώσσα.

Ποινές
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7.

Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας υπόκειται σε
διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 51 του
Νόμου.

Κατάργηση
Οδηγίας ΟΔ1902007-03 του 2011

8.

Η Οδηγία της Επιτροπής αναφορικά με την κοινολόγηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών,
με αναφορά Κ.Δ.Π. 416/2011, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

9.

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

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο
(Ι):
17.10.2011
Έναρξη ισχύος.
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