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: Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία αναθεώρησης της
καθοδήγησης η οποία δημοσιεύτηκε σχετικά με την Οδηγία περί
Ενημερωτικού Δελτίου και δυνατότητα εφαρμογής των συστάσεων της
CESR για τους ειδικούς εκδότες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να ενημερώσει τους εκδότες και τα
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο για τη Δημόσια Δήλωση της
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (‘ESMA’) με αριθμό αναφοράς ESMA31-621491 και θέμα ‘Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία αναθεώρησης της καθοδήγησης η
οποία δημοσιεύτηκε σχετικά με την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου1 και δυνατότητα
εφαρμογής των συστάσεων της CESR για τους ειδικούς εκδότες’ (ESMA Public Statement Update on the process of revising the guidance published under the Prospectus Directive and
applicability of the CESR recommendations concerning specialist issuers).
Η Δημόσια Δήλωση, έχει σκοπό να προωθήσει τη συνεπή εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού
πλαισίου σχετικά με την έγκριση ενημερωτικών δελτίων και να παράσχει διευκρινίσεις στα
πρόσωπα που καταρτίζουν ενημερωτικά δελτία όπως οι εκδότες και οι σύμβουλοί τους.
Η Δημόσια Δήλωση της ESMA παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία αναθεώρησης
των Ερωτοαπαντήσεων σχετικά με την Οδηγία περί ενημερωτικού δελτίου (Q&As relating to
the Prospectus Directive) (οι ‘Ερωτοαπαντήσεις’) και επιπλέον διευκρινίζει το υφιστάμενο
πλαίσιο εφαρμογής των εν λόγω Ερωτοαπαντήσεων καθώς και των συστάσεων της CESR που
αφορούν τους ειδικούς εκδότες2.
Συγκεκριμένα στη Δημόσια Δήλωση παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τις Ερωτοαπαντήσεις
που έχουν ήδη αναθεωρηθεί, αυτές που αναμένεται να αναθεωρηθούν και αυτές που θα
διαγραφούν. Επιπρόσθετα, η ESMA διευκρινίζει ποιες Ερωτοαπαντήσεις θα αναθεωρηθούν
από την ίδια και ποιες θα αποσταλούν για αναθεώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθότι
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Οδηγία 2003/71/ΕΚ.
Οι συστάσεις που αφορούν τους ειδικούς εκδότες περιλαμβάνονται στο έγγραφο ‘Επικαιροποίηση από την
ΕΕΚΑΑ των συστάσεων της CESR για τη συνεπή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 809/2004 για την
εφαρμογή της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου’.

αφορούν ερμηνεία της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία δυνάμει του
αναθεωρημένου Κανονισμού της ESMA.
Ως αναφέρεται στην εν λόγω Δημόσια Δήλωση, Ερωτοαπαντήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη
αναθεωρηθεί ή δεν θα διαγραφούν εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον είναι συμβατές με τις
πρόνοιες του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων3 και θα παραμείνουν διαθέσιμες στο
διαδικτυακό τόπο της ESMA καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ στην ενότητα
Ρυθμιστικό
πλαίσιο/Εκδότες
και
Κινητές
Αξίες/Νόμος
Ενημερωτικών
Δελτίων/Ερωτοαπαντήσεις Ευρωπαϊκών αρχών.
Με την ολοκλήρωση της αναθεώρησης των Ερωτοαπαντήσεων, αυτές θα περιληφθούν στο
έγγραφο ‘Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων’, το οποίο
επίσης είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της ESMA και της ΕΚΚ στην πιο πάνω ενότητα.
Επιπλέον, η ESMA επισημαίνει ότι παρόλο που οι συστάσεις της CESR που αφορούν τους
ειδικούς εκδότες δεν συμπεριλήφθηκαν στα ‘Guidelines on disclosure requirements under the
Prospectus Regulation’4, για τα οποία έχει πρόσφατα δημοσιοποιηθεί Τελική Έκθεση της
ESMA, οι εν λόγω συστάσεις δεν έχουν ανακληθεί και συνιστά στους εκδότες και στους
συμβούλους τους να συνεχίσουν να τις εφαρμόζουν.
Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
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Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.
4
Οι εν λόγω Κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε εφαρμογή 2 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης τους
στο διαδικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
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