ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι, σε συνεδρία του, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για παραβάσεις του περί
των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (Ν.190(Ι)/2007) σχετικά με τη δημοσιοποίηση
της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεση εκδοτών για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2008:
1.

Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €10.000 στις εταιρείες Λήδα
Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Avacom Net Public Company Ltd,
έκαστης, για παράβαση του άρθρου 9(1) του Ν.190(Ι)/2007, ως εξειδικεύεται
στο άρθρο 37, εδάφια (1) και (2), του ίδιου Νόμου, καθότι δεν δημοσιοποίησαν
την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2008, και συγκεκριμένα δεν την υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
δεν την ανακοίνωσαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εντός της
καθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2009.
Για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή:
Η βαρύτητα που αποδίδει στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που
καλύπτει ο Ν.190(Ι)/2007 συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του,
Η σοβαρότητα που προσδίδει στην υποχρέωση έγκαιρης δημοσιοποίησης
της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία προάγει τη διαφάνεια και
συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς,
Ενώ ειδικότερα λήφθηκαν υπόψη ότι:
Η εταιρεία Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ δεν υπέβαλε στην
Επιτροπή, τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της
Επιτροπής, την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2008.
Η εταιρεία Avacom Net Public Company Ltd έχει υποπέσει σε όμοια
παράβαση στο παρελθόν αναφορικά με την Ετήσια Οικονομική της
Έκθεση για έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Οι εταιρείες Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Avacom Net
Public Company Ltd παρέλειψαν και στο παρελθόν να δημοσιοποιήσουν
περιοδικές πληροφορίες εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου
σύμφωνα με το Ν.190(Ι)/2007, και συγκεκριμένα την Εξαμηνιαία
Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008.

2.

Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €6.000 στην εταιρεία AD Shopping
Galleries Plc και την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €5.000 στις
εταιρείες Options Cassoulides Public Company Ltd, Stario Portfolio
Investments Public Company Limited και Unigrowth Investments Public
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Ltd, έκαστης, για παράβαση του άρθρου 9(1) του Ν.190(Ι)/2007, ως
εξειδικεύεται στο άρθρο 37, εδάφια (1) και (2), του ίδιου Νόμου, καθότι δεν
υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 εντός της καθορισμένης από το
Νόμο προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2009.
Για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή:
Η βαρύτητα που αποδίδει στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που
καλύπτει ο Ν.190(Ι)/2007 συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του,
Η σοβαρότητα που προσδίδει στην έγκαιρη υποβολή περιοδικών
πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως εποπτική αρχή,
προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να
διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς,
Ενώ ειδικότερα λήφθηκαν υπόψη ότι:
Οι γραπτές παραστάσεις των εταιρειών.
Η εταιρεία AD Shopping Galleries Plc δεν υπέβαλε στην Επιτροπή,
τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Επιτροπής,
την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2008.
Οι εταιρείες Options Cassoulides Public Company Ltd, Stario Portfolio
Investments Public Company Limited και Unigrowth Investments Public
Ltd, αν και με καθυστέρηση, υπέβαλαν την Ετήσια Οικονομική τους
Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 στην Επιτροπή.
Οι εταιρείες AD Shopping Galleries Plc, Options Cassoulides Public
Company Ltd, Stario Portfolio Investments Public Company Limited και
Unigrowth Investments Public Ltd, δεν έχουν υποπέσει σε όμοια
παράβαση στο παρελθόν.
3.

Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €1.000 στις εταιρείες Unigrowth
Investments Public Ltd, Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λτδ, SAFS
Holdings Public Limited, Woodland Designs Plc, Globalvalue Plc, K & G
Complex Public Company Ltd και Ellinas Finance Public Company Ltd,
έκαστης, για παράβαση του άρθρου 9(4)(γ)(ii) του Ν.190(Ι)/2007 καθότι στην
Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008,
η οποία δημοσιοποιήθηκε εντός της καθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας, οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλάμβαναν τους ετήσιους λογαριασμούς
της μητρικής εταιρείας που καταρτίζονται με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο.
Για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή:
Η βαρύτητα που αποδίδει στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που
καλύπτει ο Ν.190(Ι)/2007 συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του,
Η σοβαρότητα που προσδίδει στην υποχρέωση κατάρτισης πλήρους
συμπληρωμένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία δίδει τη
δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν καλύτερα την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη,
Οι γραπτές παραστάσεις των εταιρειών.

4.

Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €1.000 την εταιρεία Avacom Net
Public Company Ltd για παράβαση του άρθρου 9(5)(γ) του Ν.190(Ι)/2007
καθότι δεν δημοσιοποίησε, μαζί με την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για
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το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, έκθεση ελεγκτών σχετικά με
τους ετήσιους λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας.
Για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή:
Η βαρύτητα που αποδίδει στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που
καλύπτει ο Ν.190(Ι)/2007 συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του,
Η σοβαρότητα που προσδίδει στην υποχρέωση κατάρτισης πλήρους
συμπληρωμένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης η οποία να
συμπεριλαμβάνει έκθεση ελεγκτών με τη γνώμη τους επί των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων, ως προς το κατά πόσο αυτές παρουσιάζουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και των
αποτελεσμάτων του εκδότη, ώστε να παρέχεται στους επενδυτές η
δυνατότητα να αξιολογήσουν καλύτερα τις χρηματοοικονομικές
πληροφορίες του εκδότη.

Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Εμ/
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