ΠΡΟΣ

: Εκδότες

που

έχουν

τίτλους

εισηγµένους

στο

Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
ΑΠΟ

: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: 3 Αυγούστου 2004

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΤΕ03/2004/∆Κ
ΑΡ ΦΑΚΕΛΟΥ

: Ε.Κ. 6.1.14

ΘΕΜΑ

: Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τα Όργανα ∆ιοίκησης,
∆ιεύθυνσης και Εποπτείας και τους µετόχους του εκδότη
όπως επίσης τις ελεγχόµενες τους εταιρείες και τα
πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση µε αυτούς.

Κύριοι,
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει παρατηρήσει ότι ορισµένοι εκδότες εισηγµένων
τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, δεν αποστέλλουν στην Επιτροπή τις
πληροφορίες που ζητήθηκαν µε βάση την εγκύκλιο Ε02-2002, ηµεροµηνίας 18
Ιανουαρίου 2002 και θέµα «Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τα Όργανα ∆ιοίκησης,
∆ιεύθυνσης και Εποπτείας και τους µετόχους του εκδότη όπως επίσης τις ελεγχόµενες
τους εταιρείες και τα πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση µε αυτούς».
Συγκεκριµένα, καλείστε όπως:
1. Προσκοµίσετε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της εν λόγω εγκυκλίου, τα οποία δεν
έχουν αποσταλεί µέχρι σήµερα, ολοκληρωµένα, µε όλες τις πληροφορίες που
αφορούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Μέρος Α΄ της εγκυκλίου (π.χ. τον
Πρόεδρο, τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλου, το γραµµατέα, τους ελεγκτές
κλπ.) και τα οποία κατέχουν τις θέσεις αυτές σήµερα.
Καλείστε όπως οι πληροφορίες αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µέχρι την 1η Νοεµβρίου 2004.
2. Αποστέλλετε, κάθε τρεις µήνες, τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ για κάθε νέο πρόσωπο
το οποίο διορίζεται ή στο οποίο ανατίθεται µία από τις θέσεις που αναφέρονται
στο Μέρος Α΄ της εγκυκλίου όπως επίσης και οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν
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στις πληροφορίες που βρίσκονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, όπως για
παράδειγµα αλλαγή διεύθυνσης, τηλεφώνου, ποσοστών συµµετοχής κλπ.
Η εγκύκλιος Ε02-2002, επισυνάπτεται.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να αποτείνεστε στην κα ∆ήµητρα Κατσαρή,
στο τηλέφωνο 22875475.
Εκτίµηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Sec/: 6.1.14/2004/ΤΕ03/2004/∆Κ
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ΠΡΟΣ

: Εκδότες

που

έχουν

τίτλους

εισηγµένους

στο

Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
ΑΠΟ

: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: 18 Ιανουαρίου 2002

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : 02/2002
ΑΡ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΘΕΜΑ

: Ε.Κ. 6.1.14
:

Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τα Όργανα ∆ιοίκησης,
∆ιεύθυνσης και Εποπτείας και τους µετόχους του εκδότη
όπως επίσης τις ελεγχόµενες τους εταιρείες και τα
πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση µε αυτούς

Κύριοι,
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µέσα στα πλαίσια των εποπτικών της αρµοδιοτήτων που
της παρέχει ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και
Αρµοδιότητες) Νόµος του 2001, σας καλεί όπως της υποβάλετε σύµφωνα µε τα
Παραρτήµατα Ι και ΙΙ που επισυνάπτονται, τα στοιχεία των Οργάνων ∆ιοίκησης,
∆ιεύθυνσης, Εποπτείας και τους µετόχους του εκδότη όπως επίσης τις ελεγχόµενες
τους εταιρείες και τα πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση µε αυτούς.
Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή
συµπληρωµένα µε βάση την παρούσα εγκύκλιο κι όχι την εγκύκλιο 26/2001
ηµεροµηνίας 15 Οκτωβρίου 2001, η οποία αφορά τη διασπορά του µετοχικού
κεφαλαίου και η οποία δεν έχει σχέση µε την παρούσα.
Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
Α. Τα στοιχεία των πιο κάτω προσώπων βάση του Παραρτήµατος Ι που
επισυνάπτεται:
(α) του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εκδότη
(β) των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εκδότη
(γ) του Γενικού ∆ιευθυντή του εκδότη
(δ) του Οικονοµικού ∆ιευθυντή του εκδότη

3

(ε) του Γραµµατέα του εκδότη
(στ) των ελεγκτών του εκδότη
(ζ) των προσώπων που κατέχουν πέραν του 5% στον εκδότη
όπως επίσης και όλα τα πρόσωπα(φυσικά και νοµικά) που αναφέρονται πιο κάτω
είτε έχουν µετοχές στον εκδότη είτε όχι και τα οποία σχετίζονται µε τα πρόσωπα
στο µέρος Α, σηµεία (α) µέχρι (ζ) πιο πάνω:
• όλες τις ελεγχόµενες εταιρείες των προσώπων που αναφέρονται στα σηµεία (α)
µέχρι (ζ)
• τα πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση µε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στα σηµεία (α) µέχρι (ζ)
Β. Τα ονόµατα των εταιρειών στις οποίες τα πρόσωπα που αναφέρονται στο µέρος
Α, σηµεία (α) µέχρι (ζ), συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο-Παράρτηµα
ΙΙ που επισυνάπτεται.
Γ. Επεξηγηµατικές πληροφορίες:
1. Ελεγχόµενη επιχείρηση σηµαίνει κάθε επιχείρηση στην οποία ένα πρόσωπο ή
αριθµός προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση, έχει:
i. την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή εταίρων ή,
ii. το δικαίωµα διορισµού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των µελών του οργάνου
διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας και είναι συγχρόνως µέτοχος ή εταίρος της
εν λόγω επιχείρησης ή,
iii. είναι µέτοχος ή εταίρος και ελέγχει µόνος, δυνάµει συµφωνίας που έχει
συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής, την
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή εταίρων.
2. Πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση σηµαίνει πρόσωπα που συνεργάζονται
µεταξύ τους και περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
i. το/τη σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίµατος µέχρι δευτέρου βαθµού
συγγένειας
ii. εταιρείες στις οποίες οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο µέρος Α
της παρούσας εγκυκλίου, κατέχει το είκοσι επί τοις εκατόν των δικαιωµάτων
ψήφου, είτε το ίδιο είτε από κοινού µε,
(α) το/τη σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίµατος µέχρι δευτέρου βαθµού
συγγένειας,
(β) συνεταίρους τους
iii. συνεταίροι οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο µέρος Α
3. Στους συγγενείς εξ αίµατος µέχρι δεύτερου βαθµού περιλαµβάνονται τα
ακόλουθα πρόσωπα : Γονείς, τέκνα, παππούς - γιαγιά, εγγόνια, αδέλφια.
4. Στον όρο “ελεγκτές” περιλαµβάνονται όλοι οι συνεταίροι και όλοι οι υπάλληλοι
του ελεγκτικού οίκου που εµπλέκονται στον έλεγχο των λογαριασµών της
εταιρείας.
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5. Σε σχέση µε την υποπαράγραφο (ii) της ερµηνείας των προσώπων ενεργούντων σε
συνεννόηση (βλέπε παράγραφο 2 πιο πάνω) διευκρινίζεται ότι η φράση “από
κοινού” δεν προϋποθέτει τη συµµετοχή σε µια εταιρεία των προσώπων που
αναφέρονται στο µέρος Α, για να λογισθεί ότι εµπίπτει στις πρόνοιες της
υποπαραγράφου αυτής. Για παράδειγµα, αν σε µια εταιρεία, έστω την Α, ο
πρόεδρος δεν κατέχει άµεσα µετοχές αλλά κατέχει η σύζυγος πέραν του 20% των
µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, η εταιρεία αυτή λογίζεται ότι εµπίπτει στις πρόνοιες
της πιο πάνω παραγράφου δηλαδή λογίζεται ως πρόσωπο που ενεργεί σε
συνεννόηση για παράδειγµα µε τον πρόεδρο.

Για καλύτερη επεξήγηση και κατανόηση των εντύπων, σας παραθέτουµε πιο κάτω
ένα υποθετικό παράδειγµα.
Για κάθε ένα πρόσωπο που αναφέρεται στο µέρος Α, σηµεία (α)-(ζ), πρέπει να
συµπληρωθεί και να αποσταλεί το Παράρτηµα Ι και ΙΙ.
Το Παράρτηµα Ι του παραδείγµατος συµπληρώνεται ως εξής:
1.

Αρχικά στη στήλη ονοµατεπώνυµο του Παραρτήµατος Ι του παραδείγµατος,
θα συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο των οργάνων της διοίκησης, διεύθυνσης
και εποπτείας του εκδότη, (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), όπως αναφέρονται στο
µέρος Α.
Όπως φαίνεται στο Παράρτηµα Ι του παραδείγµατος, αναγράφεται το όνοµα του
προέδρου, για παράδειγµα Γιώργος Ανδρέου. Στις στήλες που έπονται
αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του προσώπου αυτού(ταυτότητα,
τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελµα, εργοδότης). Στη στήλη “ποσοστό
συµµετοχής” και στη στήλη “σχέση µε φυσικά πρόσωπα”, δεν θα αναγράφεται
καµία πληροφορία.

2. Στη συνέχεια, κάτω από το όνοµα του προέδρου ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο αναφέρεται στο µέρος Α, θα αναγράφονται τα πιο κάτω:
• “ελεγχόµενες εταιρείες από τον πρόεδρο”(π.χ. Γιώργος Ανδρέου)
Στο σηµείο αυτό αναγράφονται οι ελεγχόµενες εταιρείες του υπό αναφορά
προσώπου, για παράδειγµα οι εταιρείες Α & Γ Λτδ και Άλφα Λτδ. Στις
υπόλοιπες στήλες του Παραρτήµατος Ι του παραδείγµατος, συµπληρώνονται
τα σχετικά στοιχεία που τις αφορούν.
Στη στήλη “ποσοστό συµµετοχής” θα συµπληρώνεται το ποσοστό που κατέχει
άµεσα ή έµµεσα το υπό αναφορά πρόσωπο. Στο παράδειγµα ο πρόεδρος
κατέχει στην εταιρεία Α & Γ Λτδ άµεσα 31,5% και έµµεσα 28,5% και στην
Άλφα Λτδ άµεσα 52,5%.
• “πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση µε τον πρόεδρο”(π.χ.Γιώργος Ανδρέου)
Κάτω από τον τίτλο αυτό αναγράφονται τα ονόµατα των προσώπων που
ενεργούν σε συνεννόηση µε τον πρόεδρο (π.χ. Γιώργο Ανδρέου), για
παράδειγµα Νίκος Ανδρέου, Μαρία Ανδρέου κλπ. Στις υπόλοιπες στήλες
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αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία. Στη στήλη “ποσοστό
συµµετοχής” δεν θα συµπληρωθεί κανένα στοιχείο εάν το υπό αναφορά
πρόσωπο είναι φυσικό πρόσωπο. Εάν το πρόσωπο το οποίο ενεργεί σε
συνεννόηση είναι εταιρεία, θα αναγράφεται το ποσοστό συµµετοχής του
υπό αναφορά προσώπου στην εταιρεία αυτή. Στο παράδειγµα ο πρόεδρος
κατέχει στην εταιρεία Ω Λτδ, άµεσα 22%.
Στη στήλη «σχέση µε φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήµατος Ι του
παραδείγµατος θα αναφέρεται η σχέση του προέδρου, µε τα υπό αναφορά
πρόσωπα δηλαδή ο Νίκος Ανδρέου είναι πατέρας του προέδρου, η Μαρία
Ανδρέου είναι µητέρα του προέδρου κλπ.
Στο Παράρτηµα ΙΙ του παραδείγµατος, συµπληρώθηκαν τα ονόµατα των
εταιρειών στις οποίες ο πρόεδρος συµµετέχει στο ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο,
ανεξάρτητα µε το αν είναι µέτοχος στις εταιρείες αυτές. Οι εταιρείες αυτές µπορεί
να είναι ιδιωτικές, δηµόσιες, εισηγµένες και µη. Στο παράδειγµα ο πρόεδρος
συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εταιρειών ∆ Λτδ, Α & Γ Λτδ, Κ Λτδ
και Ε Λτδ.
Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ θα πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή µέχρι τις
28 Φεβρουαρίου 2002.
Επιπρόσθετα, για πληρέστερη ενηµέρωση των στοιχείων που βρίσκονται στην
κατοχή της Επιτροπής, θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή στο τέλος
κάθε µήνα, οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στα στοιχεία του Παραρτήµατος Ι
και ΙΙ.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να αποτείνεστε στην κα ∆ήµητρα
Κατσαρή, στο τηλέφωνο 22875475.
Με εκτίµηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Κοιν. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου

/∆Κ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ
ΑΥΤΟΥΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:…..............................................................
Α/Α

1.

Ονοµατεπώνυµο

Ταυτότητ
α
ή
αριθµός
εγγραφής

Τηλέφωνο

∆ιεύθυνση
κατοικίας

Επάγγελµα

Εργοδότης

Ποσοστό
συµµετοχής
(1)
Άµεση
Έµµεση
συµµετοχή
συµµετοχή

Σχέση
µε φυσικά
πρόσωπα

Όνοµα Οργάνου
∆ιοίκησης,
∆ιεύθυνσης και
Εποπτείας του
Εκδότη και µετόχου
πέραν 5%
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1.2

Ελεγχόµενες
Επιχειρήσεις από τον
πιο πάνω

8

1.3

Πρόσωπα ενεργούντα
σε συνεννόηση µε
τον πιο πάνω

Σηµ.:(1) Ποσοστό συµµετοχής των Οργάνων ∆ιοίκησης και των Κύριων Μετόχων του Εκδότη σε Ελεγχόµενες Εταιρείες και τα πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση αυτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ,
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ ΣΕ ΑΛΛΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:................................................................................
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο Οργάνων ∆ιοίκησης,
∆ιεύθυνσης, Εποπτείας και µετόχων
πέραν του 5% του Εκδότη

Όνοµα Εταιρείας

/∆Κ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ,ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ
ΕΚ∆ΟΤΗ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ
ΑΥΤΟΥΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:….Χ Λτδ.............................................................
Α/Α

1.

Ονοµατεπώνυµο

Ταυτότητ
α
ή
αριθµός
εγγραφής

Τηλέφωνο

∆ιεύθυνση

Επάγγελµα

Εργοδότης

κατοικίας

Ποσοστό
συµµετοχής
(1)
Άµεση
Έµµεση
συµµετοχή
συµµετοχή

Σχέση
µε φυσικά
πρόσωπα

Όνοµα Οργάνου
∆ιοίκησης,
∆ιεύθυνσης και
Εποπτείας του
Εκδότη και µετόχου
πέραν 5%
Πρόεδρος:
610001
Γιώργος Ανδρέου

02789000

Καρπασίας
1, 3900
Λευκωσία

Επιχειρηµατίας

ΑΒΓ Λτδ

-

-

-
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2.

Ελεγχόµενες
Επιχειρήσεις από τον
πιο πάνω
2.1 Εταιρεία Α & Γ
Λτδ
2.2 Εταιρεία Άλφα
Λτδ

3.

CC3036

02456788

CC13506

05765751

Πρόσωπα ενεργούντα
σε συνεννόηση µε
τον πιο πάνω
732251
3.1 Νίκος Ανδρέου

02987654

3.2 Μαρία Ανδρέου

651256

02987654

3.3 Κώστας Ανδρέου

800003

02789000

3.4 Γεωργία Ανδρέου

740236

22569877

3.5 Έλενα Ανδρέου

500254

02789000

Μακεδονίας
8,
2056,
Λευκωσία
Ολύµπου 6,
3065
Λεµεσός

-

-

31,5%

28,5%

-

-

-

52,5%

-

-

Παρνασσού
1, 3634
Λευκωσία
Παρνασσού
1, 3634
Λευκωσία
Καρπασίας
1, 3900
Λευκωσία
Μόρφου 3
5684
Λευκωσία

∆ικηγόρος

Ν & Α Λτδ
∆ικηγορικό
γραφείο
Κ Λτδ

-

-

Πατέρας

-

-

Μητέρα

Κυπριακή
∆ηµοκρατία

-

-

Υιός

Λογιστής

Ε&Κ Λτδ

-

-

Κόρη

∆ασκάλα

Κυπριακή
∆ηµοκρατία

-

-

Σύζυγος

Καρπασίας
1, 3900
Λευκωσία

Ιδιωτική
Υπάλληλος
Αρχιτέκτονας

-
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3.6 Άννα Γεωργίου

999632

22569877

3.7 Γιάννης Ανδρέου

1925689

24659873

3.8 Κατερίνα
Ανδρέου

1922226

24659873

Μόρφου 3
5684
Λευκωσία
Στασίνου 5
2356
Λάρνακα

∆άσκαλοςσυνταξιούχος

-

-

-

Εγγονή

-

-

-

Παππούς

-

-

-

Γιαγιά

-

22%

-

-

Οικοκυρά
Στασίνου 5
2356
Λάρνακα
-

3.9 Ω Λτδ
CC12568

25798223

Τεύκρου 1
3561
Λεµεσός

Σηµ.:(1) Ποσοστό συµµετοχής των Οργάνων ∆ιοίκησης και των Κύριων Μετόχων του Εκδότη σε Ελεγχόµενες Εταιρείες και τα πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση

αυτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ,
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ ΣΕ ΑΛΛΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ………Χ.Λτδ…………………………….
Α/Α

1.

Όνοµα Εταιρείας

Ονοµατεπώνυµο Οργάνων ∆ιοίκησης,
∆ιεύθυνσης, Εποπτείας και των
µετόχων πέραν του 5% του Εκδότη
Γιώργος Ανδρέου

1. ∆ Λτδ
2. Α & Γ Λτδ
3. Κ Λτδ
4. Ε Λτδ

/∆Κ
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