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Κ.Δ.Π. 472/2012

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ116-2005-06 του 2012
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΑΥΤΑ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,
ΕΠΕΙΔΗ, έχει την αρμοδιότητα και εξουσία δυνάμει του άρθρου 50 του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν
Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου του 2005 να
εκδίδει Οδηγίες για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος στον εν λόγω Νόμο, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει του πιο πάνω άρθρου, η Επιτροπή έκρινε ότι το άρθρο 18 του περί των Πράξεων Προσώπων που
Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου
του 2005 χρήζει ρύθμισης και καθορισμού.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο εν λόγω καθορισμός προτίθεται να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στην αντίληψη και εφαρμογή του εν
λόγω άρθρου 18.
Αποφάσισε την έκδοση της ακόλουθης Οδηγίας αναφορικά με τη διαδικασία δημοσιοποίησης συναλλαγών.
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ116-2005-06 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με τη δημοσιοποίηση συναλλαγών
προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στο πλαίσιο ενός εκδότη και των προσώπων που έχουν στενό δεσμό με
αυτά
Συνοπτικός
τίτλος

1.

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Δημοσιοποίησης Συναλλαγών Προσώπων που
ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα στο Πλαίσιο ενός Εκδότη και των Προσώπων που έχουν
Στενό Δεσμό με αυτά Οδηγία ΟΔ116-2005-06 του 2012.

Ερμηνείες

2.

Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
“Νόμος” σημαίνει τον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές
Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο
του 2005, ως εκάστοτε ισχύει.
Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν
την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.
Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ΄ εξουσιοδότησή
του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός

3.

Ο σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα
διενεργείται η δημοσιοποίηση συναλλαγών από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά
καθήκοντα στο πλαίσιο ενός εκδότη και από πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με αυτά,
προς συμμόρφωση με το άρθρο 18 του Νόμου.

Δημοσιοποίηση
Πληροφοριών

4.

Για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 18 του Νόμου και για σκοπούς καθορισμού των
κανόνων δημοσιοποίησης που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18 του Νόμου, η
δημοσιοποίηση γίνεται ως ακολούθως:
(α)
(β)
(γ)

Με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο το οποίο την καταχωρεί άμεσα στην ιστοσελίδα
του και
με ανακοίνωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
με ανακοίνωση στο διαδυκτιακό χώρο του εκδότη, νοουμένου ότι ο εκδότης διατηρεί
διαδυκτιακό χώρο

5.

Το περιεχόμενο της δημοσιοποίησης καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 18 του Νόμου.
Στο Παράρτημα επισυνάπτεται δήλωση η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί για τους
σκοπούς του άρθρου 18 του Νόμου.

Ποινές

6.

Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας υπόκειται σε
διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις πρόνοιες του
εδαφίου (7) του Άρθρου 18 του Νόμου.

Κατάργηση
Οδηγίας
ΟΔ116-200506 του 2011

7.

Η Οδηγία της Επιτροπής αναφορικά με τη Δημοσιοποίηση Συναλλαγών Προσώπων που
ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα στο Πλαίσιο ενός Εκδότη και των Προσώπων που έχουν
Στενό Δεσμό, με αναφορά Κ.Δ.Π. 409/2011, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

Παράρτημα

2
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
17.10.2011
Έναρξη ισχύος

8.

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

3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΤΟΥ 2005
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΟΤΗ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ:

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ:
(Αριθμός Αξιών)

ΑΦΟΡΑ:
ΑΓΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΞΙΑ:

£: ..………..
ΕΥΡΩ: …….……

ΠΩΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ:

ΣΤΟ ΧΑΚ

Χ.Α.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

……………………………
Υπογραφή
Σημείωση:

………..…………………
Ημερομηνία

Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται σύμφωνα με την Οδηγία 6/2005:
(α) στο Χρηματιστήριο το οποίο την καταχωρεί άμεσα στην ιστοσελίδα του,
(β) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
(γ) στο διαδυκτιακό χώρο του εκδότη, νοουμένου ότι ο εκδότης διατηρεί διαδυκτιακό χώρο.

