L 345/64

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

31.12.2003

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών
ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η παρούσα οδηγία αποτελεί ένα ουσιαστικό µέσο για την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, όπως καθορίζεται υπό
µορφή χρονοδιαγράµµατος στις ανακοινώσεις της Επιτροπής
σχετικά µε το «Πρόγραµµα δράσης για τα επιχειρηµατικά
κεφάλαια» και σχετικά µε την «Εφαρµογή του πλαισίου για
τις χρηµατοπιστωτικές αγορές: πρόγραµµα δράσης», καθότι
διευκολύνει τη µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των επιχειρήσεων στα επενδυτικά κεφάλαια σε όλη την Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) και των νεοσύστατων επιχειρήσεων καινοτοµίας, µέσω
της απονοµής στους εκδότες ενός «ενιαίου διαβατηρίου».

(5)

Στις 17 Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο συνέστησε την επιτροπή σοφών για τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών
κινητών αξιών. Στην αρχική της έκθεση της 9ης Νοεµβρίου
2000, η επιτροπή σοφών υπογραµµίζει την έλλειψη ενός
κοινού ορισµού της δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών,
πράγµα το οποίο έχει ως αποτέλεσµα να θεωρείται η ίδια
πράξη ως ιδιωτική τοποθέτηση σε ορισµένα κράτη µέλη και
να αντιµετωπίζεται διαφορετικά σε άλλα· το ισχύον σύστηµα
αποθαρρύνει τις εταιρείες να αντλούν κεφάλαια σε όλη την
Κοινότητα και να έχουν, ως εκ τούτου, µια γνήσια πρόσβαση
σε µία ευρεία, µε υψηλή ρευστότητα και ενοποιηµένη χρηµατοπιστωτική αγορά.

(6)

Στην τελική της έκθεση της 15ης Φεβρουαρίου 2001, η
επιτροπή σοφών προτείνει την εισαγωγή νέας ρυθµιστικής
τεχνικής, η οποία βασίζεται σε προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων: αρχές-πλαίσια, εκτελεστικά µέτρα, συνεργασία και επιβολή της εφαρµογής. Στο επίπεδο 1, η οδηγία θα πρέπει να
καθορίσει µόνον τις γενικές αρχές-πλαίσια, ενώ το επίπεδο 2
θα πρέπει να περιέχει τεχνικά εκτελεστικά µέτρα που υιοθετούνται από την Επιτροπή µε τη συνδροµή επιτροπής.

(7)

Κατά τη σύνοδό του στις 23-24 Μαρτίου 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης ενέκρινε την τελική
έκθεση της επιτροπής σοφών, και ιδίως την προτεινόµενη
προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων, προκειµένου να καταστεί
πλέον αποτελεσµατική και διαφανής η κοινοτική νοµοθετική
διαδικασία για τις κινητές αξίες.

(8)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του στις 5 Φεβρουαρίου 2002 για την εφαρµογή της νοµοθεσίας στον
τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ενέκρινε επίσης
την τελική έκθεση της επιτροπής σοφών, µε βάση την πανηγυρική δήλωση της Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ίδια αυτή ηµεροµηνία και µε βάση την
επιστολή που απηύθυνε στις 2 Οκτωβρίου 2001 ο αρµόδιος
για θέµατα εσωτερικής αγοράς επίτροπος στον πρόεδρο της
επιτροπής οικονοµικών και νοµισµατικών υποθέσεων του
Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διασφάλιση του ρόλου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 44 και 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαρτίου
1980, για το συντονισµό των όρων κατάρτισης ελέγχου και
διάδοσης του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο
αξιών (5) και η οδηγία 89/298/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
17ης Απριλίου 1989, για το συντονισµό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενηµερωτικού δελτίου
που πρέπει να δηµοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό
πρόσκληση για κινητές αξίες (6), εκδόθηκαν πριν από αρκετά
έτη και καθιέρωσαν ένα αποσπασµατικό και πολύπλοκο
µηχανισµό αµοιβαίας αναγνώρισης που αδυνατεί να επιτύχει
το στόχο του ενιαίου διαβατηρίου που προβλέπει η παρούσα
οδηγία. Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να βελτιωθούν, να επικαιροποιηθούν και να συνενωθούν σε ένα ενιαίο κείµενο.

(2)

Εν τω µεταξύ, η οδηγία 80/390/EΟΚ ενσωµατώθηκε στην
οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δηµοσιεύονται (7),
η οποία κωδικοποιεί πλείονες οδηγίες στον τοµέα των εισηγµένων κινητών αξιών.

(3)

Ωστόσο, για λόγους συνοχής, είναι σκόπιµο να συνενωθούν
οι διατάξεις της οδηγίας 2001/34/ΕΚ που προέρχονται από
την οδηγία 80/390/ΕΟΚ µε τις διατάξεις της οδηγίας 89/
298/ΕΟΚ και να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2001/
34/ΕΚ.

(1) ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 272 και ΕΕ C 20 E της 28.1.2003, σ.
122.
(2) ΕΕ C 80 της 3.4.2002, σ. 52.
3
( ) ΕΕ C 344 της 6.12.2001, σ. 4.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2002 (ΕΕ C
47 E της 27.2.2003, σ. 417), κοινή θέση του Συµβουλίου της 24ης
Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 125 E της 27.5.2003, σ. 21) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 15ης
Ιουλίου 2003.
5
( ) EE L 100 της 17.4.1980, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 1).
(6) ΕΕ L 124 της 5.5.1989, σ. 8.
(7) ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1.
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(9)

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, τα
εκτελεστικά µέτρα του επιπέδου 2 θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συχνότερα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τεχνικές
διατάξεις συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις της αγοράς και τις
πρακτικές εποπτείας· θα πρέπει επίσης να καθορισθούν προθεσµίες για όλα τα στάδια του επιπέδου 2.

(10)

Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών της
µέτρων είναι να διασφαλίσουν την προστασία των επενδυτών
και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς, σύµφωνα µε τα
υψηλού επιπέδου κανονιστικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί
από τα αρµόδια διεθνή φόρα.

(11)

(12)

(13)

Οι µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος
µέλος ή από µία από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές
κράτους µέλους, από δηµόσιο διεθνή οργανισµό στον οποίο
συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των
κρατών µελών δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας και άρα δεν επηρεάζονται από την
παρούσα οδηγία· οι προαναφερόµενοι εκδότες τέτοιων
κινητών αξιών µπορούν, ωστόσο, εάν το επιθυµούν, να
καταρτίζουν ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία.
Για να εξασφαλισθεί η προστασία των επενδυτών είναι επίσης
απαραίτητη η πλήρης κάλυψη των µετοχικών και µη µετοχικών κινητών αξιών που αποτελούν αντικείµενο δηµόσιας
προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, όπως ορίζεται στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, για τις επενδυτικές
υπηρεσίες (1) και όχι µόνον η κάλυψη των κινητών αξιών
που περιλαµβάνονται στα δελτία τιµών χρηµατιστηρίου
αξιών. Ο ευρύς ορισµός των κινητών αξιών στην παρούσα
οδηγία, ο οποίος περιλαµβάνει τίτλους επιλογής (warrants)
καθώς και καλυπτόµενους τίτλους επιλογής και καλυπτόµενα πιστοποιητικά, ισχύει µόνον για την παρούσα οδηγία
και, κατά συνέπεια, δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο τους
διάφορους ορισµούς των χρηµατοπιστωτικών µέσων που
χρησιµοποιούνται στην εθνική νοµοθεσία για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. η φορολογία. Ορισµένες από τις κινητές
αξίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία παρέχουν το
δικαίωµα στον κάτοχο να αποκτήσει µεταβιβάσιµες κινητές
αξίες ή να εισπράξει χρηµατικό ποσό µέσω εκκαθάρισης µε
ρευστά διαθέσιµα που καθορίζεται σε συνάρτηση µε άλλα
µέσα, συγκεκριµένα µεταβιβάσιµες κινητές αξίες, συνάλλαγµα, τόκους και αποδόσεις, βασικά εµπορεύµατα ή
άλλους δείκτες ή µέτρα. Τα καταθετήρια και οι µετατρέψιµοι
τίτλοι, π.χ. κινητές αξίες µετατρέψιµες κατ' επιλογή του
επενδυτή, εµπίπτουν στον ορισµό της παρούσας οδηγίας για
τις µη µετοχικές κινητές αξίες.
H έκδοση κινητών αξιών παροµοίου τύπου ή/και κατηγορίας
στην περίπτωση µη µετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται
βάσει ενός προγράµµατος προσφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων επιλογής (warrants) και των πιστοποιητικών
παντός τύπου, καθώς και στην περίπτωση κινητών αξιών που
εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη, θα πρέπει να νοείται
ότι καλύπτει όχι µόνο ταυτόσηµες κινητές αξίες αλλά και
κινητές αξίες που ανήκουν εν γένει σε µια κατηγορία. Οι

(1) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27).
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κινητές αυτές αξίες µπορούν να περιλαµβάνουν διάφορα
προϊόντα, όπως οµολογίες, πιστοποιητικά και τίτλους επιλογής ή το ίδιο προϊόν βάσει του ιδίου προγράµµατος και
είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, κυρίως
όσον αφορά την παλαιότητα, τους τύπους των υποκείµενων
πραγµατικών αξιών, τη βάση επί της οποίας προσδιορίζεται
το ποσόν αγοράς ή το απόκοµµα πληρωµής.

(14)

Η απονοµή στον εκδότη ενός ενιαίου διαβατηρίου που θα
ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα και η εφαρµογή της
αρχής της χώρας καταγωγής απαιτούν να ορίζεται σαφώς το
κράτος µέλος καταγωγής ως το πλέον ενδεδειγµένο να
ρυθµίζει τα σχετικά µε τον εκδότη ζητήµατα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15)

Οι απαιτήσεις κοινολόγησης της παρούσας οδηγίας δεν
παρεµποδίζουν ένα κράτος µέλος ή µια αρµόδια αρχή ή ένα
χρηµατιστήριο, µέσω των ρυθµίσεών του, να επιβάλλει άλλες
ιδιαίτερες απαιτήσεις στο πλαίσιο της εισαγωγής κινητών
αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά (κυρίως
όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση). Οι απαιτήσεις
αυτές δεν µπορούν να περιορίζουν, άµεσα ή έµµεσα, τη
σύνταξη, το περιεχόµενο και τη διάδοση ενός ενηµερωτικού
δελτίου που έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή.

(16)

Ένας από τους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία των επενδυτών. Επιβάλλεται συνεπώς να ληφθούν
υπόψη οι διαφορετικές απαιτήσεις προστασίας των διαφόρων
κατηγοριών επενδυτών καθώς και το επίπεδο ειδικών
γνώσεών τους. Η γνωστοποίηση µέσω του ενηµερωτικού
δελτίου δεν είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που οι προσφορές περιορίζονται σε ειδικούς επενδυτές. Αντίθετα, για
τη µεταπώληση στο κοινό ή τη δηµόσια διαπραγµάτευση
µέσω εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά απαιτείται η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου.

(17)

Εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα τα οποία ζητούν τη διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κινητών αξιών οι οποίες
εξαιρούνται από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού
δελτίου απολαύουν του ενιαίου διαβατηρίου εφόσον συµµορφώνονται προς την παρούσα οδηγία.

(18)

Η παροχή πλήρους πληροφόρησης για τις κινητές αξίες και
τους εκδότες τους προάγει, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή
κανόνων δεοντολογίας, την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν αποτελεσµατικά
µέσα για τη βελτίωση της εµπιστοσύνης στις κινητές αξίες
και, εποµένως, συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία και
ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών. Η µορφή υπό την
οποία θα πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες αυτές, είναι
η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου.

(19)

Η επένδυση σε κινητές αξίες, όπως και οποιαδήποτε άλλη
µορφή επένδυσης, εµπεριέχει κίνδυνο. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σε όλα τα κράτη µέλη διασφαλίσεις για την προστασία των συµφερόντων των παρόντων και δυνητικών επενδυτών ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε εµπεριστατωµένη εκτίµηση των σχετικών κινδύνων και να είναι σε
θέση να λαµβάνουν πλήρως ενηµερωµένοι τις επενδυτικές
τους αποφάσεις.
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(20)

Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες πρέπει να είναι επαρκείς
και όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικές όσον αφορά τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση του εκδότη και τα δικαιώµατα που προσαρτώνται στις κινητές αξίες, θα πρέπει να
παρέχονται κατά τρόπο που διευκολύνει την κατανόηση και
την ανάλυση. Η εναρµόνιση των πληροφοριών που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να διασφαλίζει την
ισοδύναµη προστασία των επενδυτών σε κοινοτικό επίπεδο.

(21)

Η πληροφόρηση είναι συντελεστής θεµελιώδους σηµασίας
για την προστασία του επενδυτή: ένα περιληπτικό σηµείωµα
το οποίο περιέχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και κινδύνους
που συνδέονται µε τον εκδότη, τον ενδεχόµενο εγγυητή και
τις κινητές αξίες, θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο ενηµερωτικό δελτίο. Προκειµένου να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σ' αυτές τις πληροφορίες, το περιληπτικό σηµείωµα
θα πρέπει να συντάσσεται σε µη τεχνική γλώσσα και, κατά
κανόνα, δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερες από 2 500
λέξεις στη γλώσσα στην οποία είχε συνταχθεί αρχικά το
ενηµερωτικό σηµείωµα.

(22)

Σε διεθνές επίπεδο υιοθετήθηκαν οι καλύτερες πρακτικές
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης προσφορών σε διασυνοριακή βάση χρησιµοποιώντας µια ενιαία
δέσµη προτύπων γνωστοποίησης η οποία έχει εκπονηθεί από
τη διεθνή οργάνωση επιτροπών εποπτείας χρηµατιστηρίων
(IOSCO)· η εφαρµογή των προτύπων γνωστοποίησης της
IOSCO (1) θα συµβάλει στην αναβάθµιση των πληροφοριών
που παρέχονται στις αγορές και στους επενδυτές και ταυτόχρονα θα απλουστεύσει τη διαδικασία για τους εκδότες της
Κοινότητας οι οποίοι επιδιώκουν να αντλήσουν κεφάλαια σε
τρίτες χώρες. Επίσης, η παρούσα οδηγία ζητεί την υιοθέτηση
προτύπων γνωστοποίησης που θα είναι προσαρµοσµένα σε
άλλα είδη κινητών αξιών και εκδοτών.

(23)

Η εφαρµογή ταχέων διαδικασιών για εκδότες των οποίων οι
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και οι οποίοι αντλούν συχνά κεφάλαια από
τις αγορές αυτές απαιτεί την καθιέρωση, σε κοινοτικό
επίπεδο, νέας µορφής ενηµερωτικών δελτίων για προγράµµατα έκδοσης κινητών αξιών ή ενυπόθηκων οµολόγων καθώς
και ένα νέο σύστηµα εγγράφου αναφοράς. Οι εκδότες
δύνανται να επιλέγουν να µη χρησιµοποιούν τα έντυπα αυτά
και, εποµένως, να καταρτίζουν το ενηµερωτικό δελτίο ως
ένα ενιαίο έγγραφο.

(24)

Το περιεχόµενο του βασικού ενηµερωτικού δελτίου θα
πρέπει να λαµβάνει ιδίως υπόψη την ανάγκη ευελιξίας όσον
αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τις
κινητές αξίες.

(25)

Η µη καταχώριση ευαίσθητων πληροφοριών σε ενηµερωτικό
δελτίο θα πρέπει να επιτρέπεται µέσω παρέκκλισης που
χορηγεί η αρµόδια αρχή σε ορισµένες περιστάσεις προκειµένου να αποφεύγονται επιζήµιες καταστάσεις για έναν
εκδότη.

(26)

Θα πρέπει να καθορίζεται η σαφής διάρκεια ισχύος ενός
ενηµερωτικού δελτίου προκειµένου να αποφεύγονται περιπτώσεις µη επικαιροποιηµένων πληροφοριών.

(1) International Disclosure Standards for cross-border offering and initial listings by foreign issuers, µέρος I, ∆ιεθνής οργάνωση επιτροπών
εποπτείας χρηµατιστηρίων, Σεπτέµβριος 1998.
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(27)

Η προστασία των επενδυτών θα πρέπει να διασφαλίζεται µε
τη δηµοσίευση αξιόπιστων πληροφοριών. Oι εκδότες των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά υποχρεούνται να γνωστοποιούν, όχι
όµως και να δηµοσιεύουν, επικαιροποιηµένες πληροφορίες
τακτικά. Για τη συµπλήρωση των πληροφοριών αυτών, οι
εκδότες θα πρέπει να συντάσσουν τουλάχιστον ετησίως
κατάλογο όλων των συναφών πληροφοριών που δηµοσιεύθηκαν ή κατέστησαν προσιτές στο κοινό κατά τους
τελευταίους δώδεκα µήνες, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σύµφωνα µε τις διάφορες προϋποθέσεις δηµοσιότητας,
οι οποίες ορίζονται σε άλλη κοινοτική νοµοθεσία. Με τον
τρόπο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται η δηµοσίευση
συνεκτικών και εύκολα κατανοητών πληροφοριών σε τακτική
βάση. Για να αποφεύγεται ο υπερβολικός φόρτος εργασίας
ορισµένων εκδοτών, για τους εκδότες µη µετοχικών κινητών
αξιών µε υψηλή ελάχιστη αξία, δεν θα πρέπει να απαιτείται
να τηρούν την υποχρέωση αυτή.

(28)

Η ετήσια πληροφόρηση η οποία παρέχεται στους εκδότες οι
οποίοι έχουν κινητές αξίες εισηγµένες προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά, είναι αναγκαίο να επιτηρείται δεόντως από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους
βάσει του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου που έχουν ως
αντικείµενο τη ρύθµιση των κινητών αξιών, των εκδοτών
κινητών αξιών και των αγορών κινητών αξιών.

(29)

Η παρεχόµενη στους εκδότες δυνατότητα να ενσωµατώνουν,
µέσω παραποµπής, έγγραφα περιέχοντα πληροφορίες που
πρέπει να γνωστοποιούνται µε το ενηµερωτικό δελτίο, υπό
την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα που ενσωµατώνονται µέσω
παραποµπής έχουν ήδη υποβληθεί ή γίνει αποδεκτά από την
αρµόδια αρχή, θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία
κατάρτισης του ενηµερωτικού δελτίου και να µειώνει το
κόστος που αναλαµβάνουν οι εκδότες, χωρίς παράλληλα να
υπονοµεύεται η προστασία των επενδυτών.

(30)

Τυχόν διαφορές όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα, τις
µεθόδους και το χρόνο διενέργειας του ελέγχου των παρεχόµενων πληροφοριών σε ενηµερωτικό δελτίο, δεν καθιστούν
µόνο δυσχερέστερη την άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις ή την εισαγωγή των κινητών αξιών τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε περισσότερα του
ενός κράτη µέλη αλλά και παρεµποδίζουν την απόκτηση, εκ
µέρους επενδυτών που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος, κινητών αξιών που προσφέρονται από εκδότη εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος ή οι οποίες εισάγονται
προς διαπραγµάτευση σε άλλο κράτος µέλος. Οι διαφορές
αυτές θα πρέπει να εξαλειφθούν µέσω της εναρµόνισης των
κανόνων και των ρυθµίσεων, προκειµένου να επιτευχθεί
υψηλός βαθµός ισοδυναµίας των διασφαλίσεων που απαιτούνται σε κάθε κράτος µέλος για να διασφαλίζεται η
παροχή επαρκών και όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειµενικών πληροφοριών στους πραγµατικούς ή δυνητικούς
κοµιστές κινητών αξιών.
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(31)

Για να διευκολύνεται η κυκλοφορία των διαφόρων εγγράφων
που απαρτίζουν το ενηµερωτικό δελτίο, η χρήση µέσων
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το ∆ιαδίκτυο, θα πρέπει να
ενθαρρυνθεί. Tο ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να εξακολουθήσει να διατίθεται δωρεάν σε έντυπη µορφή στους επενδυτές κατόπιν αίτησής τους.

(32)

Το ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να υποβάλλεται στην
αρµόδια αρχή και να τίθεται στη διάθεση του κοινού από
τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την
εισαγωγή των κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη προστασία των δεδοµένων.

(33)

Για να αποφεύγεται το ενδεχόµενο ύπαρξης κενών στην κοινοτική νοµοθεσία, τα οποία θα µπορούσαν να υποσκάψουν
την εµπιστοσύνη του κοινού και, εποµένως, να επηρεάσουν
αρνητικά την εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών
αγορών, είναι επίσης απαραίτητη η εναρµόνιση των διαδικασιών που αφορούν τη διαφήµιση.

(34)

Κάθε νέο γεγονός ικανό να επηρεάσει την εκτίµηση της επένδυσης και το οποίο επέρχεται µετά τη δηµοσίευση του
ενηµερωτικού δελτίου αλλά πριν από τη λήξη της προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη
αγορά, θα πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα από τους επενδυτές και, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται η
έγκριση και διανοµή συµπληρωµατικού ενηµερωτικού
δελτίου.

(35)

Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών να µεταφράζουν
ολόκληρο το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου σε όλες
τις οικείες επίσηµες γλώσσες αποθαρρύνει τις διασυνοριακές
προσφορές ή τη διαπραγµάτευση σε πολυεθνική βάση. Για
να διευκολύνονται οι διασυνοριακές προσφορές, όταν το
ενηµερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, το κράτος
µέλος υποδοχής ή καταγωγής θα πρέπει να έχει µόνον τη
δυνατότητα να απαιτεί περίληψη του δελτίου αυτού στην ή
στις επίσηµες γλώσσες του.

(36)

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής θα πρέπει
να δύναται να ζητεί και να λαµβάνει πιστοποιητικό από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, στο οποίο
θα αναφέρεται ότι το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Για να διασφαλίζεται η
πλήρης υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας, είναι
απαραίτητο να περιληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της οι
κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς υπαγόµενους στα
δίκαια τρίτων χωρών.

(37)

Η ύπαρξη πολυάριθµων αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη,
µε διαφορετικές αρµοδιότητες, ενδέχεται να προκαλεί
περιττό κόστος και επικάλυψη αρµοδιοτήτων χωρίς να
προσφέρει οποιοδήποτε πρόσθετο όφελος. Κάθε κράτος
µέλος θα πρέπει να ορίσει µία ενιαία αρµόδια αρχή για την
έγκριση των ενηµερωτικών δελτίων και για την ανάληψη της
ευθύνης για την εποπτεία της συµµόρφωσης µε την παρούσα
οδηγία. Υπό ορισµένες αυστηρές προϋποθέσεις, ένα κράτος
µέλος θα πρέπει να µπορεί να ορίσει περισσότερες από µια
αρµόδιες αρχές αλλά µόνο µία από αυτές θα είναι αρµόδια
για τη διεθνή συνεργασία. Αυτή η αρχή ή αρχές θα πρέπει
να θεσπισθεί(-ούν) ως διοικητική(-ές) αρχή(-ές) και µε µορφή
τέτοια που να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της (τους) από
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οικονοµικούς φορείς και να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων. Ο ορισµός αρµόδιας αρχής για την έγκριση του
ενηµερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να αποκλείει κάποιες
µορφές συνεργασίας µεταξύ αυτής της αρχής και άλλων
οντοτήτων, µε σκοπό να διασφαλίζονται ο αποτελεσµατικός
έλεγχος και η έγκριση των ενηµερωτικών δελτίων προς το
συµφέρον των εκδοτών, των επενδυτών, των φορέων της
αγοράς καθώς και των ιδίων των αγορών. Οιαδήποτε
ανάθεση καθηκόντων σχετικά µε τις υποχρεώσεις οι οποίες
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στα εκτελεστικά της
µέτρα θα πρέπει να επανεξετάζεται, σύµφωνα µε το άρθρο
31, πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας και θα πρέπει, µε την εξαίρεση της δηµοσίευσης στο ∆ιαδίκτυο εγκριθέντων ενηµερωτικών δελτίων
και της κατάθεσης των ενηµερωτικών δελτίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, να λήγει οκτώ χρόνια µετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(38)

Ο καθορισµός ελάχιστης κοινής δέσµης εξουσιών που πρέπει
να διαθέτουν οι αρµόδιες αρχές θα διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας τους. Θα πρέπει να διασφαλισθεί
η ροή των πληροφοριών προς τις αγορές, η οποία απαιτείται
από την οδηγία 2001/34/ΕΚ, και οι αρµόδιες αρχές θα
πρέπει να λαµβάνουν µέτρα σε περιπτώσεις παραβάσεων.

(39)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών απαιτείται να συνεργάζονται µεταξύ τους.

(40)

Για να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ενδέχεται, κατά διαστήµατα, να απαιτούνται
κατευθύνσεις τεχνικού χαρακτήρα και η λήψη εκτελεστικών
µέτρων για τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα
οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει, εποµένως, να εξουσιοδοτηθεί
να θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα
µέτρα αυτά δεν τροποποιούν τα ουσιαστικά στοιχεία της
παρούσας οδηγίας και ότι η Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε
τις αρχές που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, αφού
προηγουµένως διαβουλευθεί µε την επιτροπή κινητών αξιών
που συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/EΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών (1).

(41)

Κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να
τηρεί τις ακόλουθες αρχές:
— την ανάγκη να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των µικροεπενδυτών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές µέσω της προώθησης υψηλού
επιπέδου προτύπων διαφάνειας στις αγορές αυτές,
— την ανάγκη προσφοράς στους επενδυτές ενός ευρέος
φάσµατος ευκαιριών ανταγωνιστικών επενδύσεων και
ενός επιπέδου γνωστοποίησης και προστασίας προσαρµοσµένου στα χαρακτηριστικά τους,
— την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ανεξάρτητες ρυθµιστικές
αρχές επιβάλλουν την εφαρµογή των κανόνων µε
συνέπεια, ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση αδικηµάτων που διαπράττονται από διευθυντικά στελέχη,
— την ανάγκη υψηλού επιπέδου διαφάνειας και διαβούλευσης µε όλους τους φορείς της αγοράς και µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,

(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.
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βατήριο για τους εκδότες. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκοµένων στόχων σύµφωνα µε το άρθρο 5 τρίτο εδάφιο της συνθήκης.

— την ανάγκη να ενθαρρύνεται η καινοτοµία στις χρηµατοπιστωτικές αγορές προκειµένου αυτές να χαρακτηρίζονται από δυναµισµό και αποτελεσµατικότητα,
— την ανάγκη να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µέσω στενού και στιγµιαίου
ελέγχου των καινοτοµιών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα,

(46)

Η αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας από
την Επιτροπή θα πρέπει να εστιάζεται ιδίως στη διαδικασία
έγκρισης ενηµερωτικών δελτίων από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών, και, γενικότερα, στην εφαρµογή της αρχής
της χώρας καταγωγής και στο ζήτηµα εάν ανακύπτουν ή µη
προβλήµατα για την προστασία του επενδυτή και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς από την εφαρµογή αυτή. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει επίσης τη λειτουργία του
άρθρου 10.

(47)

Κατά τις µελλοντικές τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας,
θα πρέπει να εξετασθεί το ζήτηµα να αποφασισθεί ποιοι
µηχανισµοί έγκρισης θα πρέπει να θεσπισθούν προκειµένου
να ενισχυθεί περισσότερο η ενιαία εφαρµογή της κοινοτικής
νοµοθεσίας για τα ενηµερωτικά δελτία, συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής σύστασης ευρωπαϊκής υπηρεσίας
κινητών αξιών.

(48)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(49)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

— τη σηµασία της µείωσης του κόστους του κεφαλαίου και
την αυξηµένη πρόσβαση σε αυτό,
— κατά τη λήψη κάθε εκτελεστικού µέτρου, την ανάγκη
εξισορρόπησης µεταξύ κόστους και οφέλους για τους
φορείς της αγοράς σε µακροπρόθεσµη βάση (συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ και των µικρών επενδυτών),
— την ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
των χρηµατοπιστωτικών αγορών της Κοινότητας, χωρίς
να θίγεται η ιδιαίτερα αναγκαία επέκταση της διεθνούς
συνεργασίας,
— την ανάγκη εξασφάλισης ισότιµων όρων ανταγωνισµού
για όλους τους φορείς της αγοράς, µέσω της καθιέρωσης, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, κοινοτικής
νοµοθεσίας,
— την ανάγκη σεβασµού των διαφορετικών παραδόσεων
στις εθνικές χρηµατοπιστωτικές αγορές, εφόσον οι διαφορές αυτές δεν υπονοµεύουν τη συνοχή της ενιαίας
αγοράς,
— την ανάγκη να διασφαλίζεται η συνοχή µε άλλη κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα αυτόν, δεδοµένου ότι τυχόν
ανισότητες στο επίπεδο της πληροφόρησης και έλλειψη
διαφάνειας µπορούν να υπονοµεύσουν τη λειτουργία
των αγορών και κυρίως να βλάψουν τους καταναλωτές
και τους µικροεπενδυτές.
(42)

(43)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή
του περίοδο τριών µηνών από την πρώτη διαβίβαση του σχεδίου εκτελεστικών µέτρων για να εξετάσει το σχέδιο αυτό
και να διατυπώσει τη γνώµη του. Ωστόσο, σε επείγουσες και
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η περίοδος αυτή
µπορεί να είναι µικρότερη. Εάν, εντός αυτής της περιόδου,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδώσει ψήφισµα, η Επιτροπή θα
πρέπει να επανεξετάσει το σχέδιο µέτρων.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν καθεστώς κυρώσεων για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρµογή αυτών των κυρώσεων. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η εναρµόνιση των απαιτήσεων κατάρτισης, έγκρισης και διανοµής του ενηµερωτικού
δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος µέλος.
2.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) στα µερίδια που εκδίδουν οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων
πλην των οργανισµών κλειστού τύπου·

(44)

Θα πρέπει να προβλεφθούν µέτρα που να διασφαλίζουν το
δικαίωµα άσκησης ένδικων µέσων κατά αποφάσεων που
λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών όσον
αφορά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

β) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος
µέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους µέλους, από
διεθνείς δηµόσιους οργανισµούς στους οποίους συµµετέχουν
ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών·

(45)

Για την επίτευξη του θεµελιώδους στόχου που είναι να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κινητών αξιών,
απαιτείται και ενδείκνυται, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να καθορισθούν κανόνες σχετικά µε ενιαίο δια-

γ) στις µετοχές του κεφαλαίου των κεντρικών τραπεζών των
κρατών µελών·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανεπιφύλακτη και
αµετάκλητη εγγύηση ενός κράτους µέλους ή µιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους µέλους·

να δικαιούται να καταρτίζει ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία όταν οι κινητές αξίες γίνονται αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγµάτευση.

ε) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων οι
οποίες απολαύουν νοµικού καθεστώτος ή µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς αναγνωρισµένους από κράτος µέλος, µε στόχο τη
συγκέντρωση των µέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη
των µη κερδοσκοπικών τους σκοπών·

Άρθρο 2

στ) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ'
επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα, υπό τον όρο ότι αυτές οι
κινητές αξίες:
i) δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης, µετατρέψιµες ή εναλλάξιµες,
ii) δεν παρέχουν δικαίωµα εγγραφής ή απόκτησης άλλων
ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται µε παράγωγο µέσο,
iii) αντιπροσωπεύουν αποδοχή επιστρεπτέων καταθέσεων,
iv) καλύπτονται από σύστηµα εγγύησης καταθέσεων βάσει της
οδηγίας 94/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων
εγγύησης των καταθέσεων (1)·
ζ) στις µη ανταλλάξιµες µετοχές κεφαλαίου των οποίων βασικός
σκοπός είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωµα να κάνει
χρήση διαµερίσµατος, ή άλλης µορφής ακίνητης περιουσίας ή
µέρους αυτών, ενώ οι µετοχές δεν µπορούν να πωληθούν χωρίς
παραίτηση από το δικαίωµα αυτό·
η) στις κινητές αξίες που περιλαµβάνονται σε προσφορά εφόσον η
συνολική ανταλλακτική αξία είναι µικρότερη από 2 500 000
ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα µηνών·
θ) σε «bostadsodligationer» που εκδίδονται κατ' επανάληψη από
πιστωτικά ιδρύµατα στη Σουηδία, µε κύριο στόχο τη χορήγηση
ενυπόθηκων δανείων, υπό τον όρο ότι:
i) οι «bostadsobligationer» που εκδίδονται ανήκουν στην ίδια
σειρά,
ii) οι «bostadsobligationer» είναι συνεχούς ροής και εκδίδονται κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου
έκδοσης,
iii) οι όροι και οι προϋποθέσεις των «bostadsobligationer» δεν
αλλάζουν κατά τη χρονική περίοδο έκδοσης, και
iv) τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των εν λόγω
«bostadsobligationer», σύµφωνα µε το καταστατικό του
εκδότη, τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που
προσφέρουν επαρκή κάλυψη της ευθύνης που απορρέει
από κινητές αξίες·
ι) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ'
επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία είναι µικρότερη από 50 000 000 ευρώ, όριο το
οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα µηνών, υπό τον όρο ότι
αυτές οι κινητές αξίες:
i) δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης, µετατρέψιµες ή εναλλάξιµες,
ii) δεν παρέχουν δικαίωµα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών
κινητών αξιών και δεν συνδέονται µε παράγωγο µέσο.
3.
Παρά την παράγραφο 2 στοιχεία β), δ), η), θ) και ι), ο
εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή των
κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά πρέπει
(1) ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5.
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Ορισµοί
1.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «κινητές αξίες»: οι µεταβιβάσιµες κινητές αξίες, όπως ορίζονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, εξαιρουµένων τίτλων της νοµισµαταγοράς, όπως ορίζονται από το
άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ διάρκειας
µικρότερης των δώδεκα µηνών. Για τους τίτλους αυτούς
µπορεί να ισχύει η εθνική νοµοθεσία·
β) «µετοχικές κινητές αξίες»: οι µετοχές και άλλες µεταβιβάσιµες
κινητές αξίες που ισοδυναµούν µε µετοχές σε εταιρείες, καθώς
και κάθε άλλο είδος µεταβιβάσιµης κινητής αξίας που παρέχει
το δικαίωµα απόκτησης οιασδήποτε από τις προαναφερόµενες
κινητές αξίες ως αποτέλεσµα µετατροπής τους ή άσκησης των
δικαιωµάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι αυτό
το τελευταίο είδος κινητών αξιών εκδίδεται από τον εκδότη
των υποκείµενων µετοχών ή από οντότητα ανήκουσα στον
όµιλο του εν λόγω εκδότη·
γ) «µη µετοχικές κινητές αξίες»: όλες οι κινητές αξίες που δεν
είναι µετοχικές κινητές αξίες·
δ) «δηµόσια προσφορά κινητών αξιών»: ανακοίνωση, υπό
οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσο, η οποία
απευθύνεται σε πρόσωπα και περιέχει επαρκείς πληροφορίες
για τους όρους της προσφοράς και τις προσφερόµενες κινητές
αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή για την αγορά αυτών των
κινητών αξιών. Ο ορισµός αυτός εφαρµόζεται επίσης και στην
τοποθέτηση κινητών αξιών µέσω χρηµατοοικονοµικών µεσολαβητών·
ε) «ειδικοί επενδυτές»:
i) νοµικές οντότητες που υπάγονται σε ρυθµιστικό καθεστώς
ή έχουν άδεια λειτουργίας στις χρηµατοπιστωτικές αγορές,
µεταξύ των οποίων: πιστωτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις
επενδύσεων, άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια
λειτουργίας ή υπαγόµενα σε ρυθµιστικό καθεστώς, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και
οι εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταµεία και οι
εταιρείες διαχείρισής τους, διαπραγµατευτές βασικών εµπορευµάτων καθώς και οντότητες χωρίς άδεια λειτουργίας ή
µη υπαγόµενες σε ρυθµιστικό καθεστώς, των οποίων ο
εταιρικός στόχος είναι αποκλειστικά οι επενδύσεις σε
κινητές αξίες,
ii) εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες,
διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί, όπως το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρεµφερείς
διεθνείς οργανισµοί,
iii) άλλες νοµικές οντότητες που δεν ανταποκρίνονται σε δύο
από τα τρία κριτήρια τα οποία ορίζονται στο σηµείο στ),
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iv) «ορισµένα φυσικά πρόσωπα»: υπό τον όρο αµοιβαίας
αναγνώρισης, ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε
φυσικά πρόσωπα τα οποία διαµένουν στο εν λόγω κράτος
µέλος και το ζητούν ρητώς, να θεωρούνται ειδικοί επενδυτές, εάν τα πρόσωπα αυτά πληρούν τουλάχιστον δύο
από τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2,
v) «ορισµένες ΜΜΕ»: υπό τον όρο αµοιβαίας αναγνώρισης,
ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε ΜΜΕ οι οποίες
έχουν την καταστατική τους έδρα στο εν λόγω κράτος
µέλος και το ζητούν ρητώς, να θεωρούνται ειδικοί επενδυτές·
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δηµόσια προσφορά κινητών αξιών κατ' επιλογή του
εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την
εισαγωγή, ανάλογα µε την περίπτωση. Το ίδιο καθεστώς
εφαρµόζεται σε µη µετοχικές κινητές αξίες σε άλλο εκτός
του ευρώ νόµισµα, υπό την προϋπόθεση ότι παρόµοια
ελάχιστη ονοµαστική αξία είναι ισοδύναµη µε 1 000 ευρώ
περίπου,

στ) «µικρή και µεσαία επιχείρηση» (ΜΜΕ): εταιρείες οι οποίες,
σύµφωνα µε τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιηµένους
λογαριασµούς της, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: µέσος αριθµός εργαζοµένων κατά τη
διάρκεια της χρήσης µικρότερος των 250, συνολικός ισολογισµός που δεν υπερβαίνει τα 43 000 000 ευρώ και ετήσιος
καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 000 000
ευρώ·

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών που έχουν συσταθεί
σε τρίτη χώρα, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο σηµείο ii), το
κράτος µέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς για πρώτη φορά
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας ή όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, κατ' επιλογή
του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί
την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση, µε την επιφύλαξη µεταγενέστερης επιλογής από
τους εκδότες που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα εάν το
κράτος µέλος καταγωγής δεν είχε ορισθεί κατ' επιλογή
τους·

ζ) «πιστωτικό ίδρυµα»: επιχείρηση όπως ορίζεται από το άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (1)·

ιδ) «κράτος µέλος υποδοχής»: το κράτος στο οποίο πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό
από το κράτος µέλος καταγωγής·

η) «εκδότης»: νοµική οντότητα που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες·
θ) «πρόσωπο που πραγµατοποιεί προσφορά» (ή «προσφέρων»):
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που προσφέρει κινητές αξίες στο
κοινό·
ι) «οργανωµένη αγορά»: αγορά κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ·
ια) «πρόγραµµα προσφοράς»: πρόγραµµα που επιτρέπει την
έκδοση µη µετοχικών κινητών αξιών, συµπεριλαµβανοµένων
τίτλων επιλογής (warrants) παντός τύπου, παρόµοιου είδους
ή/και κατηγορίας, συνεχώς ή κατ' επανάληψη για συγκεκριµένη
χρονική περίοδο έκδοσης·
ιβ) «κινητές αξίες εκδιδόµενες συνεχώς ή κατ' επανάληψη»: εκδόσεις συνεχούς ροής ή τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εκδόσεις
κινητών αξιών παρόµοιου είδους ή/και κατηγορίας σε περίοδο
δώδεκα µηνών·
ιγ) «κράτος µέλος καταγωγής»:
i) για όλους τους κοινοτικούς εκδότες κινητών αξιών, οι
οποίες δεν εµπίπτουν στο σηµείο ii), το κράτος µέλος
όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του εκδότη,
ii) για οιαδήποτε έκδοση µη µετοχικών κινητών αξιών των
οποίων η ονοµαστική αξία ανά µονάδα ανέρχεται σε
τουλάχιστον 1 000 ευρώ και για οποιαδήποτε έκδοση µη
µετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωµα
απόκτησης µεταβιβάσιµων κινητών αξιών ή είσπραξης
χρηµατικού ποσού τοις µετρητοίς, ως αποτέλεσµα της
µετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωµάτων που
παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των µη
µετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείµενων κινητών αξιών ή οντότητα ανήκουσα στον όµιλο
του εν λόγω εκδότη, το κράτος µέλος όπου ο εκδότης
έχει την καταστατική του έδρα, ή όπου οι κινητές αξίες
εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή όπου πραγµατοποιείται η
(1) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37).

ιε) «οργανισµός συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισµών
κλειστού τύπου»: τα αµοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες
επενδύσεων:
i) των οποίων αντικείµενο είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό, και των οποίων
η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανοµής των κινδύνων, και
ii) τα µερίδια των οποίων, κατ' αίτηση των κοµιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άµεσα ή έµµεσα, µε περιουσιακά
στοιχεία των οργανισµών αυτών·
ιστ) «µερίδια οργανισµού συλλογικών επενδύσεων»: οι κινητές αξίες
που εκδίδει ο οργανισµός συλλογικών επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισµού αυτού·
ιζ) «έγκριση»: η διαπίστωση κατά το πέρας του ελέγχου από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ότι το ενηµερωτικό δελτίο είναι πλήρες και ότι οι περιλαµβανόµενες πληροφορίες παρουσιάζουν συνοχή και είναι κατανοητές·
ιη) «βασικό ενηµερωτικό δελτίο»: ενηµερωτικό δελτίο περιέχον
όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως διευκρινίζονται στα
άρθρα 5, 7 και 16, στην περίπτωση που υφίσταται συµπλήρωµα, όσον αφορά τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να προσφερθούν στο κοινό ή να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση και, κατ' επιλογήν του εκδότη, τους τελικούς
όρους της προσφοράς.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ε) σηµείο iv),
εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο επενδυτής έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικού µεγέθους συναλλαγές σε αγορές κινητών αξιών µε µέση συχνότητα τουλάχιστον
δέκα συναλλαγές ανά τρίµηνο κατά τα προηγούµενα τέσσερα
τρίµηνα·
β) η αξία του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών του επενδυτή υπερβαίνει το 0,5 εκατοµµύια ευρώ·
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γ) ο επενδυτής εργάζεται ή έχει εργασθεί στο χρηµατοπιστωτικό
τοµέα επί ένα τουλάχιστον έτος σε θέση που απαιτεί γνώσεις
στον τοµέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες.
3.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ε) σηµεία iv)
και v), ισχύουν τα ακόλουθα: Κάθε αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι
υπάρχουν κατάλληλοι µηχανισµοί για την κατάρτιση µητρώου
φυσικών προσώπων και ΜΜΕ που θεωρούνται ειδικοί επενδυτές,
λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται
επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδοµένων. Το µητρώο τίθεται στη
διάθεση όλων των εκδοτών. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ΜΜΕ που επιθυµεί να θεωρηθεί ειδικός επενδυτής, εγγράφεται στο µητρώο και
µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποφασίσει να αποχωρήσει από αυτό.
4.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα για τους
ορισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένης της προσαρµογής των αριθµητικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό των ΜΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη τη νοµοθεσία και τις συστάσεις της Κοινότητας και τις οικονοµικές εξελίξεις
και τα µέτρα γνωστοποίησης για την καταχώριση των µεµονωµένων
ειδικών επενδυτών.
Άρθρο 3
Υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου
1.
Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπουν να γίνεται καµία δηµόσια
προσφορά κινητών αξιών στο έδαφός τους πριν από τη δηµοσίευση
ενηµερωτικού δελτίου.
2.
Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου δεν ισχύει
στα ακόλουθα είδη προσφορών:
α) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται µόνον σε ειδικούς
επενδυτές·
β) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από
100 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ανά κράτος µέλος, τα οποία δεν
είναι ειδικοί επενδυτές·
γ) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι
οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, µε συνολική ανταλλακτική αξία
τουλάχιστον 50 000 ευρώ ανά επενδυτή, για κάθε επιµέρους
προσφορά·
δ) προσφορά κινητών αξιών των οποίων η ονοµαστική αξία ανά
µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 000 ευρώ·
ε) προσφορά κινητών αξιών µε ανταλλακτική αξία µικρότερη από
100 000 ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα
µηνών.
Ωστόσο, οιαδήποτε µεταπώληση κινητών αξιών οι οποίες προηγουµένως υπήρξαν αντικείµενο ενός ή περισσότερων ειδών προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, θεωρείται ως
επιµέρους προσφορά και εφαρµόζεται ο ορισµός του άρθρου 2
παράγραφος 1 στοιχείο δ) προκειµένου να αποφασισθεί εάν πρόκειται για δηµόσια προσφορά κινητών αξιών. Η τοποθέτηση κινητών
αξιών µέσω χρηµατοοικονοµικών µεσολαβητών υπόκειται σε δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου εάν δεν πληρούται καµία από τις
προϋποθέσεις α) έως ε) για την τελική τοποθέτηση.
3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κάθε εισαγωγή κινητών
αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που βρίσκεται ή
λειτουργεί στο έδαφός τους, υπόκειται στην υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου.
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Άρθρο 4

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού
δελτίου
1. Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου δεν εφαρµόζεται κατά τη δηµόσια προσφορά των ακόλουθων ειδών κινητών
αξιών:
α) µετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση ήδη εκδοθεισών
µετοχών της ιδίας κατηγορίας, εφόσον η έκδοση των νέων
αυτών µετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου·
β) κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς µέσω
προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο µε
πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί ισοδύναµες µε
εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων υπόψη των
απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
γ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν λόγω συγχώνευσης, υπό τον όρο ότι διατίθεται
έγγραφο µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων
υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
δ) µετοχές που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν δωρεάν στους υφιστάµενους µετόχους και µερίσµατα
καταβληθέντα υπό µορφή διάθεσης µετοχών της ιδίας κατηγορίας µε εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το µέρισµα, υπό την
προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες
για τον αριθµό και το είδος αυτών των µετοχών και το οποίο
παράλληλα αναφέρει τους λόγους και τις λεπτοµέρειες της
προσφοράς·
ε) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν από εργοδότη ο οποίος έχει κινητές αξίες ήδη εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή από
θυγατρική του εταιρεία σε νυν ή πρώην µέλη του διοικητικού
συµβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται
διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες για τον αριθµό και τη φύση
των κινητών αξιών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτοµέρειες της προσφοράς.
2. Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου δεν ισχύει
για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά των
ακόλουθων ειδών κινητών αξιών:
α) µετοχές που αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα µηνών,
ποσοστό χαµηλότερο του 10 % του αριθµού των µετοχών της
ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
στην ίδια οργανωµένη αγορά·
β) µετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση µετοχών της ιδίας
κατηγορίας οι οποίες είναι ήδη εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών
των µετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου·
γ) κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς µέσω
προσφοράς ανταλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται
έγγραφο µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί
ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
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δ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να
διανεµηθούν λόγω συγχώνευσης, υπό τον όρο ότι διατίθεται
έγγραφο µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί
ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
ε) µετοχές που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν δωρεάν στους υφιστάµενους µετόχους, και µερίσµατα
καταβληθέντα υπό µορφή διάθεσης µετοχών της ιδίας κατηγορίας µε εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το µέρισµα, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές οι µετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις µετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες για τον αριθµό και το είδος
αυτών των µετοχών καθώς και για τους λόγους και τις
λεπτοµέρειες της προσφοράς·
στ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να
διανεµηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεµένη µε αυτόν
εταιρεία σε νυν ή πρώην µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή
υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες
είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις κινητές αξίες που έχουν ήδη
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά
και ότι καθίσταται διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες για τον
αριθµό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και για τους
λόγους και τις λεπτοµέρειες της προσφοράς·
ζ) µετοχές που προκύπτουν από τη µετατροπή ή την ανταλλαγή
άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωµάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
µετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις µετοχές που έχουν
ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη
αγορά·
η) κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
άλλη οργανωµένη αγορά, υπό τους ακόλουθους όρους:
i) ότι αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε αυτήν την
άλλη οργανωµένη αγορά για περισσότερο από 18 µήνες,
ii) ότι, για κινητές αξίες που εισάγονται για πρώτη φορά προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε αυτήν την άλλη οργανωµένη αγορά συνοδεύθηκε από εγκεκριµένο ενηµερωτικό
δελτίο το οποίο κατέστη διαθέσιµο στο κοινό σύµφωνα µε
το άρθρο 14,
iii) ότι, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει το
σηµείο ii), για τις κινητές αξίες που εισήχθησαν σε χρηµατιστήριο για πρώτη φορά µετά τις 30 Ιουνίου 1983,
εγκρίθηκαν ενηµερωτικά δελτία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
iv) ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες υποχρεώσεις διαπραγµάτευσης
σε αυτήν την άλλη οργανωµένη αγορά,
v) ότι το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή κινητής αξίας
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά δυνάµει
αυτής της εξαίρεσης, θέτει στη διάθεση του κοινού περιληπτικό σηµείωµα σε γλώσσα αποδεκτή από την αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους της οργανωµένης αγοράς στην
οποία ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση,
vi) ότι το περιληπτικό σηµείωµα που αναφέρεται στο σηµείο
v) τίθεται στη διάθεση του κοινού στο κράτος µέλος της
οργανωµένης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση της κινητής αξίας µε τον τρόπο που
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, και
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vii) ότι το περιεχόµενο του περιληπτικού σηµειώµατος είναι
σύµφωνο µε το άρθρο 5 παράγραφος 2. Επιπλέον, το
έγγραφο πρέπει να αναφέρει το σηµείο διάθεσης του πλέον
πρόσφατου ενηµερωτικού δελτίου και το σηµείο όπου
διατίθενται οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που δηµοσίευσε ο εκδότης σύµφωνα µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις
γνωστοποίησης.
3. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε
την παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) και την παράγραφο 2 στοιχεία
γ) και δ), ιδίως ως προς την έννοια της ισοδυναµίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 5
Το ενηµερωτικό δελτίο
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 2, το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες, ανάλογα µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που
αποτελούν το αντικείµενο της δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, είναι απαραίτητες
προκειµένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν ενήµεροι τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα κέρδη, τις απώλειες και τις προοπτικές του
εκδότη και του τυχόν εγγυητή και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται σε αυτές τις κινητές αξίες. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται µε εύληπτο τρόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα
ανάλυσής τους και σε συνοπτική µορφή.
2. Το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες για τον εκδότη
και τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
Περιλαµβάνει επίσης περιληπτικό σηµείωµα. Το περιληπτικό
σηµείωµα είναι σύντοµο και διατυπωµένο σε µη τεχνική γλώσσα.
Περιλαµβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που
συνδέονται µε τον εκδότη, τον τυχόν εγγυητή και τις κινητές αξίες
και συντάσσεται στη γλώσσα στην οποία συντάχθηκε αρχικά το
ενηµερωτικό δελτίο. Το περιληπτικό σηµείωµα περιέχει επίσης
προειδοποίηση ότι:
α) θα πρέπει να εννοηθεί ως εισαγωγή του ενηµερωτικού δελτίου,
και
β) ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του ενηµερωτικού
δελτίου ως συνόλου, και
γ) σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο
ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας των
κρατών µελών, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης
του ενηµερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη της νοµικής
διαδικασίας, και
δ) αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το
περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε
µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του, αλλά µόνον
εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές αναγιγνωσκόµενο µαζί µε τα άλλα µέρη του ενηµερωτικού
δελτίου.
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Όταν το ενηµερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µη µετοχικών κινητών αξιών ονοµαστικής αξίας τουλάχιστον 50 000 ευρώ, δεν υφίσταται υποχρέωση
διάθεσης περιληπτικού σηµειώµατος, εκτός εάν ζητηθεί από κράτος
µέλος όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.

3.
Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά δύναται να καταρτίζει το ενηµερωτικό δελτίο
ως ενιαίο έγγραφο ή υπό µορφή χωριστών εγγράφων. Το ενηµερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαµβάνει
ένα έγγραφο αναφοράς, ένα σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου και ένα
περιληπτικό σηµείωµα. Το έγγραφο αναφοράς περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη. Το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου
περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το
αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.

4.
Για τα ακόλουθα είδη κινητών αξιών, το ενηµερωτικό δελτίο
µπορεί, κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, να περιλαµβάνει ένα βασικό ενηµερωτικό δελτίο µε
όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες
που πρόκειται να αποτελέσουν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς
ή να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά:
α) µη µετοχικές κινητές αξίες, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων
επιλογής (warrants) οποιασδήποτε µορφής, που εκδίδονται στο
πλαίσιο προγράµµατος προσφοράς·
β) µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ'
επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα,
i) όταν τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των
κινητών αξιών, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες, τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν επαρκή
κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από αυτές τις κινητές
αξίες έως την ηµεροµηνία λήξης τους, και
ii) όταν, σε περίπτωση πτώχευσης του σχετικού πιστωτικού
ιδρύµατος, τα εν λόγω ποσά διατίθενται κατά προτεραιότητα
για την αποπληρωµή του κεφαλαίου και των οφειλόµενων
τόκων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2001/
24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων (1).
Σύµφωνα µε το άρθρο 16, οι πληροφορίες που περιέχει το
βασικό ενηµερωτικό δελτίο συµπληρώνονται, εν ανάγκη, µε επικαιροποιηµένες πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές
αξίες που θα αποτελέσουν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς
ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αφορά.
Εάν οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαµβάνονται ούτε
στο βασικό ενηµερωτικό δελτίο ούτε στα συµπληρώµατα, οι
τελικοί όροι παρέχονται στους επενδυτές και υποβάλλονται στην
αρµόδια αρχή όταν γίνεται δηµόσια προσφορά, όσο συντοµότερα είναι εφικτό, και, ει δυνατόν, πριν από την έναρξη της
προσφοράς. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α).
(1) ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15.
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5. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε
τη µορφή του ενηµερωτικού δελτίου ή του βασικού ενηµερωτικού
δελτίου και των συµπληρωµάτων.

Άρθρο 6
Ευθύνη για το ενηµερωτικό δελτίο
1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενηµερωτικό δελτίο φέρει τουλάχιστον ο εκδότης ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα
του εκδότη, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή ο εγγυητής,
ανάλογα µε την περίπτωση. Τα υπεύθυνα πρόσωπα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στο ενηµερωτικό δελτίο µε το όνοµα και την
ιδιότητά τους, ή, στην περίπτωση νοµικών προσώπων, µε την επωνυµία και την καταστατική τους έδρα, ενώ παράλληλα πρέπει να
περιλαµβάνονται δηλώσεις των εν λόγω προσώπων µε τις οποίες να
βεβαιώνεται ότι, καθόσον γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενο
του δελτίου.
2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές τους διατάξεις περί αστικής ευθύνης εφαρµόζονται
στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενηµερωτικό δελτίο.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι καµία αστική ευθύνη δεν
µπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και
µόνο βάσει του περιληπτικού σηµειώµατος, συµπεριλαµβανοµένης
οποιασδήποτε µετάφρασής του, εκτός και αν το εν λόγω σηµείωµα
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς άλλα µέρη του
ενηµερωτικού δελτίου.

Άρθρο 7
Ελάχιστες πληροφορίες
1. Λεπτοµερή εκτελεστικά µέτρα για τις ειδικές πληροφορίες
που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο, µε τα
οποία αποφεύγεται το ενδεχόµενο αλληλοεπικάλυψης των πληροφοριών όταν το ενηµερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά
έγγραφα, θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 24, παράγραφος 2. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών
µέτρων θεσπίζεται έως την 1η Ιουλίου 2004.
2. Ειδικότερα, κατά την επεξεργασία των διαφόρων προτύπων
ενηµερωτικών δελτίων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) τα διαφορετικά είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές
ανάλογα µε το εάν πρόκειται για µετοχικές κινητές αξίες ή για
µη µετοχικές κινητές αξίες· υφίσταται συνεκτική προσέγγιση
σχετικά µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σε ενηµερωτικό
δελτίο για κινητές αξίες παρεµφερούς οικονοµικής αιτιολογίας,
κυρίως για παράγωγους τίτλους·
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β) τα διαφορετικά είδη και οι διαφορετικές φύσεις των προσφορών
και των εισαγωγών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά µη µετοχικών κινητών αξιών. Οι απαιτούµενες σε ένα
ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες των ενδιαφερόµενων επενδυτών για µη µετοχικές κινητές αξίες των οποίων η ανά µονάδα ονοµαστική αξία
ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 000 ευρώ·

β) η αποδοχή της αγοράς ή της εγγραφής για απόκτηση κινητών
αξιών µπορεί να αποσύρεται εντός χρονικού διαστήµατος όχι
µικρότερου των δύο εργάσιµων ηµερών µετά την τελική τιµή
προσφοράς και του αριθµού των κινητών αξιών που προσφέρονται µε δηµόσια εγγραφή.

γ) η χρησιµοποιούµενη µορφή και οι απαιτούµενες σε ένα ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες για µη µετοχικές κινητές αξίες,
συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων επιλογής (warrants)
οποιασδήποτε µορφής, που εκδίδονται στο πλαίσιο προγράµµατος προσφοράς·

Η τελική τιµή προσφοράς και ο αριθµός των κινητών αξιών υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής και
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

δ) η χρησιµοποιούµενη µορφή και οι απαιτούµενες σε ένα ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες για µη µετοχικές κινητές αξίες,
εφόσον αυτές οι κινητές αξίες δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης,
µετατρέψιµες, εναλλάξιµες, δεν εξαρτώνται από την άσκηση
δικαιωµάτων εγγραφής ή απόκτησης ή δεν συνδέονται µε παράγωγα µέσα, εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από οντότητες διαθέτουσες άδεια λειτουργίας ή υπαγόµενες σε ρυθµιστικό
καθεστώς στις χρηµατοπιστωτικές αγορές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου·
ε) οι διαφορετικές δραστηριότητες και µέγεθος του εκδότη, ιδίως
των ΜΜΕ. Για τις εταιρείες αυτές, οι πληροφορίες προσαρµόζονται στο µέγεθός τους και, ενδεχοµένως, στο µικρότερό τους
αρχείο διαθέσιµων στοιχείων·
στ) εάν ισχύει, ο δηµόσιος χαρακτήρας του εκδότη.

3.
Τα εκτελεστικά µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
βασίζονται στα ισχύοντα πρότυπα που έχουν καθορίσει διεθνείς
οργανισµοί επιτροπών κινητών αξιών στον τοµέα της χρηµατοοικονοµικής και µη χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, και ιδίως ο
διεθνής οργανισµός επιτροπών κινητών αξιών (IOSCO) καθώς και
στα ενδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στα παραρτήµατα της
παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 8

Παράλειψη πληροφοριών

1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όταν η τελική τιµή προσφοράς και ο αριθµός των κινητών αξιών που προσφέρονται στο
κοινό δεν µπορούν να περιληφθούν στο ενηµερωτικό δελτίο:
α) το ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνει τα κριτήρια ή/και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα καθορισθούν τα προαναφερόµενα στοιχεία ή, σε περίπτωση τιµής, η ανώτατη τιµή, ή

2. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής µπορεί να
επιτρέπει να µην περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο ορισµένες πληροφορίες που προβλέπει η παρούσα οδηγία ή τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εκτελεστικά µέτρα, εφόσον θεωρεί
ότι:

α) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς
το δηµόσιο συµφέρον, ή

β) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά
τα συµφέροντα του εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη των στοιχείων αυτών δεν θα παραπλανήσει το κοινό όσον
αφορά γεγονότα και περιστάσεις σηµαντικά για µία εµπεριστατωµένη αξιολόγηση του εκδότη, του προσφέροντα ή του
εγγυητή, εφόσον υπάρχει, καθώς και των υποκείµενων δικαιωµάτων στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενηµερωτικό δελτίο,
ή

γ) οι πληροφορίες αυτές είναι ήσσονος σηµασίας µόνο για µια
συγκεκριµένη προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά και δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη, του προσφέροντος ή, τυχόν, του εγγυητή.

3. Χωρίς να θίγεται η κατάλληλη ενηµέρωση των επενδυτών,
όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισµένες πληροφορίες που πρέπει
να περιλαµβάνονται σε ενηµερωτικό δελτίο δυνάµει των εκτελεστικών µέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, δεν είναι προσαρµοσµένες στο πεδίο δραστηριότητας ή στη νοµική µορφή του
εκδότη ή στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενηµερωτικό
δελτίο, το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναµες µε
τις απαιτούµενες πληροφορίες. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει.

4. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
όσον αφορά την παράγραφο 2.
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Άρθρο 9
∆ιάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου, του βασικού
ενηµερωτικού δελτίου και του εγγράφου αναφοράς
1.
Το ενηµερωτικό δελτίο ισχύει επί δώδεκα µήνες µετά τη
δηµοσίευσή του για δηµόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι το
ενηµερωτικό δελτίο συµπληρώνεται µε τα συµπληρώµατα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 16.
2.
Στην περίπτωση προγράµµατος προσφοράς, το βασικό ενηµερωτικό δελτίο, το οποίο έχει υποβληθεί προηγουµένως, ισχύει για
περίοδο όχι µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών.
3.
Σε περίπτωση µη µετοχικών κινητών αξιών που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β), το βασικό ενηµερωτικό
δελτίο ισχύει µέχρις ότου οι σχετικές κινητές αξίες αρχίσουν να
εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη.
4.
Το έγγραφο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το οποίο προηγουµένως έχει υποβληθεί στην αρµόδια
αρχή, ισχύει για περίοδο όχι µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει επικαιροποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10
παράγραφος 1. Το έγγραφο αναφοράς συνοδευόµενο από το
σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου, το οποίο ενδεχοµένως έχει επικαιροποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12, και το περιληπτικό σηµείωµα,
θεωρούνται ότι συνιστούν ισχύον ενηµερωτικό δελτίο.

Άρθρο 10
Πληροφορίες
1.
Οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά δηµοσιεύουν τουλάχιστον
ετησίως έγγραφο το οποίο περιέχει ή παραπέµπει σε όλες τις
πληροφορίες τις οποίες δηµοσίευσαν ή κατέστησαν διαθέσιµες στο
κοινό κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες σε ένα ή περισσότερα
κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους
δυνάµει των κοινοτικών και εθνικών δικαίων και κανόνων για τη
ρύθµιση των κινητών αξιών των εκδοτών κινητών αξιών και των
αγορών κινητών αξιών. Οι εκδότες πρέπει τουλάχιστον να αναφέρουν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει των οδηγιών περί
εταιρικού δικαίου, της οδηγίας 2001/34/ΕΚ και του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή διεθνών
λογιστικών προτύπων (1).
2.
Το έγγραφο υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής µετά τη δηµοσίευση της χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης. Όπου το έγγραφο αναφέρεται σε πληροφορίες, δηλούται πού είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι πληροφορίες.
3.
Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για εκδότες µη
µετοχικών κινητών αξιών των οποίων η ονοµαστική αξία ανά
µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 000 ευρώ.
4.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδι(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
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κασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
όσον αφορά την παράγραφο 1. Τα εκτελεστικά αυτά µέτρα αφορούν µόνον τη µέθοδο δηµοσίευσης των απαιτήσεων γνωστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δεν περιλαµβάνουν νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης. Η πρώτη δέσµη των εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται έως την 1η Ιουλίου 2004.

Άρθρο 11
Ενσωµάτωση πληροφοριών µέσω παραποµπής
1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την ενσωµάτωση πληροφοριών στο
ενηµερωτικό δελτίο µέσω παραποµπής σε ένα ή περισσότερα προηγουµένως ή ταυτοχρόνως δηµοσιευθέντα έγγραφα, τα οποία
εγκρίθηκαν ή υποβλήθηκαν για έγκριση στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους καταγωγής σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, ιδίως
βάσει του άρθρου 10, ή σύµφωνα µε τους τίτλους IV και V της
οδηγίας 2001/34/EΚ. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι οι πιο
πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης. Το περιληπτικό
σηµείωµα δεν ενσωµατώνει πληροφορίες µέσω παραποµπής.
2. Όταν ενσωµατώνονται πληροφορίες µέσω παραποµπής, πρέπει
να παρέχεται κατάλογος των διαπαραποµπών ώστε οι επενδυτές να
έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευχερώς συγκεκριµένα πληροφοριακά στοιχεία.
3. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
για τις πληροφορίες που πρέπει να ενσωµατωθούν µέσω παραποµπής. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται έως την
1η Ιουλίου 2004.

Άρθρο 12
Ενηµερωτικό δελτίο αποτελούµενο από χωριστά έγγραφα
1. Ο εκδότης που διαθέτει ήδη έγγραφο αναφοράς εγκεκριµένο
από την αρµόδια αρχή υποχρεούται να καταρτίζει µόνο το
σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου και το περιληπτικό σηµείωµα όταν οι
κινητές αξίες προσφέρονται σε δηµόσια εγγραφή ή εισάγονται προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
2. Στην περίπτωση αυτή, το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου περιέχει πληροφορίες που θα έπρεπε κανονικά να περιλαµβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς, εφόσον έχει σηµειωθεί σηµαντική αλλαγή ή
πρόσφατη εξέλιξη από την έγκριση της τελευταίας επικαιροποίησης
του εν λόγω εγγράφου ή οιουδήποτε συµπληρώµατος, σύµφωνα µε
το άρθρο 16, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τις εκτιµήσεις
των επενδυτών. Το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου και το περιληπτικό σηµείωµα υποβάλλονται για έγκριση χωριστά.
3. Εάν ένας εκδότης έχει απλώς υποβάλει έγγραφο αναφοράς
χωρίς έγκριση, όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των επικαιροποιηµένων πληροφοριών, υποβάλλονται προς έγκριση.
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7. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους µπορούν να προσαρµόζονται οι προθεσµίες.

Άρθρο 13
Έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου

Άρθρο 14

1.
Το ενηµερωτικό δελτίο δηµοσιεύεται µόνο µετά την έγκρισή
του από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής.

∆ηµοσίευση του ενηµερωτικού δελτίου

2.
Η εν λόγω αρµόδια αρχή κοινοποιεί στον εκδότη, στον
προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ανάλογα µε την περίπτωση,
την απόφασή της σχετικά µε την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχεδίου ενηµερωτικού δελτίου.
Εάν η αρµόδια αρχή δεν εκδώσει απόφαση για το ενηµερωτικό
δελτίο εντός των προθεσµιών που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 3, αυτό δεν θεωρείται ότι συνιστά
έγκριση της αίτησης.
3.
Η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 προθεσµία παρατείνεται
σε είκοσι εργάσιµες ηµέρες εάν η δηµόσια προσφορά αφορά κινητές
αξίες εκδοθείσες από εκδότη που δεν διαθέτει κινητές αξίες εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και που δεν
έχει ακόµη πραγµατοποιήσει προσφορά κινητών αξιών µε δηµόσια
εγγραφή.
4.
Εάν η αρµόδια αρχή έχει βάσιµους λόγους να θεωρήσει ότι
τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι πλήρη ή ότι απαιτούνται
συµπληρωµατικές πληροφορίες, οι αναφερόµενες στις παραγράφους
2 και 3 προθεσµίες υπολογίζονται µόνον από την ηµεροµηνία
λήψης αυτών των συµπληρωµατικών πληροφοριών από τον εκδότη,
τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρµόδια
αρχή θα πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση στον εκδότη, εάν τα
έγγραφα έχουν ελλείψεις, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή της αίτησης.
5.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής δύναται να
µεταβιβάζει την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου στην αρµόδια
αρχή άλλου κράτους µέλους, υπό την επιφύλαξη συµφωνίας της εν
λόγω αρµόδιας αρχής. Περαιτέρω, η µεταβίβαση αυτή κοινοποιείται
στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, εντός τριών
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης εκ
µέρους της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής. Η
προθεσµία της παραγράφου 2 εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία
αυτή.
6.
Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ευθύνη της αρµόδιας
αρχής, η οποία εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά και µόνο από
το εθνικό δίκαιο.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εθνικές τους διατάξεις για την
ευθύνη της αρµόδιας αρχής να εφαρµόζονται µόνο για τις εγκρίσεις
ενηµερωτικών δελτίων που παρέχει η εθνική τους αρχή ή αρχές.

1. Αφού εγκριθεί, το ενηµερωτικό δελτίο υποβάλλεται στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής και τίθεται στη
διάθεση του κοινού από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, το συντοµότερο δυνατό, και, σε κάθε περίπτωση, σε εύλογο
χρόνο πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο, κατά την έναρξη, της
προσφοράς των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση
αρχικής δηµόσιας προσφοράς µιας κατηγορίας µετοχών που δεν
έχουν ακόµη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά,
η οποία πρόκειται να εισαχθεί για διαπραγµάτευση για πρώτη φορά,
το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να είναι διαθέσιµο το αργότερο έξι
εργάσιµες ηµέρες πριν από το τέλος της προσφοράς.
2. Το ενηµερωτικό δελτίο θεωρείται διαθέσιµο στο κοινό όταν
δηµοσιεύεται:
α) µε καταχώριση σε µία ή περισσότερες εφηµερίδες εθνικής ή
ευρείας κυκλοφορίας στα κράτη µέλη όπου γίνεται η δηµόσια
προσφορά ή επιδιώκεται η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ή
β) σε έντυπη µορφή που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν
στην έδρα της αγοράς όπου οι κινητές αξίες γίνονται δεκτές
προς διαπραγµάτευση, ή στην καταστατική έδρα του εκδότη και
στις έδρες των χρηµατοπιστωτικών µεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συµπεριλαµβανοµένων των
οργανισµών πληρωµής, ή
γ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοθέση του εκδότη και, ενδεχοµένως, στην ιστοθέση των χρηµατοπιστωτικών µεσολαβητών που
τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συµπεριλαµβανοµένων
των οργανισµών πληρωµής, ή
δ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοθέση της οργανωµένης αγοράς
όπου ζητείται η εισαγωγή για διαπραγµάτευση, ή
ε) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοθέση της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους καταγωγής εφόσον η εν λόγω αρχή απεφάσισε
να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.
Ένα κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να απαιτεί από τους εκδότες,
οι οποίοι δηµοσιεύουν το ενηµερωτικό τους δελτίο σύµφωνα µε τα
στοιχεία α) ή β), να δηµοσιεύουν επίσης το ενηµερωτικό τους
δελτίο σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το στοιχείο γ).
3. Επιπροσθέτως, ένα κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να
απαιτεί να δηµοσιεύεται ανακοίνωση η οποία δηλώνει µε ποια
µορφή κατέστη διαθέσιµο το ενηµερωτικό δελτίο και πού µπορεί να
το προµηθευθεί το κοινό.

31.12.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

4.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής δηµοσιεύει
στην ιστοθέση της για περίοδο δώδεκα µηνών, κατ' επιλογή της,
είτε όλα τα εγκεκριµένα ενηµερωτικά δελτία είτε, τουλάχιστον, τον
κατάλογο των εγκεκριµένων ενηµερωτικών δελτίων σύµφωνα µε το
άρθρο 13, συµπεριλαµβάνοντας, ενδεχοµένως, έναν υπερσύνδεσµο
προς το ενηµερωτικό δελτίο που δηµοσιεύεται στην ιστοθέση του
εκδότη ή στην ιστοθέση της οργανωµένης αγοράς.
5.
Όταν το ενηµερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα
έγγραφα ή/και περιλαµβάνει πληροφορίες ενσωµατωθείσες µέσω
παραποµπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαρτίζουν το
ενηµερωτικό δελτίο µπορούν να δηµοσιεύονται και να διανέµονται
χωριστά, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στο κοινό
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Κάθε έγγραφο
δηλώνει πού είναι δυνατόν να προµηθευτεί το κοινό τα άλλα συστατικά έγγραφα του πλήρους ενηµερωτικού δελτίου.
6.
Το κείµενο και η µορφή του ενηµερωτικού δελτίου, ή/και των
συµπληρωµάτων του, όπως αυτά δηµοσιεύονται ή τίθενται στη
διάθεση του κοινού, πρέπει πάντα να είναι πανοµοιότυπα µε την
αρχική έκδοση του δελτίου που εγκρίθηκε από την αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους καταγωγής.
7.
Όταν το ενηµερωτικό δελτίο διατίθεται στο κοινό µέσω δηµοσίευσής του σε ηλεκτρονική µορφή, ένα έντυπο αντίγραφό του
πρέπει να χορηγείται δωρεάν στους επενδυτές, ύστερα από σχετική
αίτησή τους και ατελώς, από τον εκδότη, τον προσφέροντα, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση ή τους χρηµατοπιστωτικούς µεσολαβητές που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές
αξίες.
8.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
σχετικά µε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται έως την 1η Ιουλίου 2004.

Άρθρο 15
∆ιαφηµιστικές καταχωρίσεις
1.
Κάθε είδος διαφήµισης σχετικά µε δηµόσια προσφορά
κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, τηρεί τις αρχές των παραγράφων 2 έως 5. Οι παράγραφοι 2
έως 4 εφαρµόζονται µόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση υπέχει την υποχρέωση να καταρτίσει ενηµερωτικό
δελτίο.
2.
Στις διαφηµίσεις αναφέρεται ότι επίκειται η δηµοσίευση
ενηµερωτικού δελτίου ή ότι το δελτίο αυτό έχει ήδη δηµοσιευθεί
και υποδεικνύονται τα σηµεία από τα οποία οι επενδυτές µπορούν
ή θα µπορούν να το προµηθεύονται.
3.
Ο διαφηµιστικός χαρακτήρας των καταχωρίσεων πρέπει να
είναι σαφώς αναγνωρίσιµος. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται
σε µια διαφήµιση δεν πρέπει να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι συνεπείς προς τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο, εάν το ενηµερωτικό
δελτίο έχει ήδη δηµοσιευθεί, ή προς τις πληροφορίες που απαιτείται
να περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο, εάν το ενηµερωτικό
δελτίο δηµοσιευθεί µεταγενέστερα.
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4. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά µε τη δηµόσια
προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, που γνωστοποιούνται σε προφορική ή έγγραφη µορφή,
ακόµη και αν η πληροφόρηση αυτή δεν γίνεται για διαφηµιστικούς
σκοπούς, πρέπει να είναι συνεπείς προς το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου.
5. Όταν, δυνάµει της παρούσας οδηγίας, δεν απαιτείται ενηµερωτικό δελτίο, οι σηµαντικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται
από εκδότη ή προσφέροντα και απευθύνονται σε ειδικούς επενδυτές
ή σε ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών, συµπεριλαµβανοµένων των
πληροφοριών που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων που
αφορούν προσφορές κινητών αξιών, γνωστοποιούνται σε όλους
τους ειδικούς επενδυτές ή τις ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών
στους οποίους απευθύνεται αποκλειστικά η προσφορά. Όταν απαιτείται η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές
περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο ή σε συµπλήρωµα του
ενηµερωτικού δελτίου σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1.
6. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής έχει την
εξουσία να ελέγχει εάν η διαφηµιστική δραστηριότητα για µια
δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά συµβιβάζεται µε τις αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5.
7. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
σχετικά µε τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις που αναγγέλλουν την
πρόθεση δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ιδίως προτού το ενηµερωτικό δελτίο τεθεί στη διάθεση του κοινού ή πριν από την έναρξη
των εγγραφών, καθώς και εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε την παράγραφο 4. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται από την
Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2004.

Άρθρο 16
Συµπληρώµατα του ενηµερωτικού δελτίου
1. Κάθε σηµαντικό νέο στοιχείο, ή τεχνικό σφάλµα ή ανακρίβεια
στις πληροφορίες που περιέχει το ενηµερωτικό δελτίο, το οποίο
είναι ικανό να επηρεάσει την εκτίµηση για τις κινητές αξίες και που
ανακύπτει ή διαπιστώνεται µεταξύ του χρόνου που µεσολαβεί από
την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου έως την οριστική λήξη της
δηµόσιας προσφοράς ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την έναρξη της
διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, αναφέρεται σε συµπλήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου. Το συµπλήρωµα αυτό εγκρίνεται
µε τον ίδιο τρόπο εντός επτά εργάσιµων ηµερών κατ' ανώτατο όριο,
και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε ίδιες ρυθµίσεις µε εκείνες που εφαρµόσθηκαν όταν δηµοσιεύθηκε το αρχικό ενηµερωτικό δελτίο. Το
περιληπτικό σηµείωµα και οι ενδεχόµενες µεταφράσεις του πρέπει
επίσης να συµπληρώνονται, εάν τούτο απαιτείται, προκειµένου να
ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο
συµπλήρωµα.
2. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συµφωνήσει να αγοράσουν τις
κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δηµοσίευση του
συµπληρώµατος, έχουν το δικαίωµα το οποίο πρέπει να ασκηθεί
εντός προθεσµίας η οποία δεν είναι µικρότερη από δύο εργάσιµες
ηµέρες από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος, να αποσύρουν την
αποδοχή τους.
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∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Άρθρο 17
Κοινοτικό πεδίο εφαρµογής της έγκρισης ενηµερωτικού
δελτίου
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, όταν προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, ή
σε κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος καταγωγής, το
εγκεκριµένο από το κράτος µέλος καταγωγής ενηµερωτικό δελτίο,
καθώς και οποιοδήποτε συµπλήρωµα, ισχύει για δηµόσια προσφορά
ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η αρµόδια αρχή κάθε κράτους
µέλους υποδοχής έχει λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο
άρθρο 18. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής δεν
εφαρµόζουν διοικητικές διαδικασίες ή διαδικασίες έγκρισης για
ενηµερωτικά δελτία.
2.
Εάν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, προκύψουν σηµαντικά
νέα στοιχεία ή τεχνικά σφάλµατα ή ανακρίβειες µετά την έγκριση
του ενηµερωτικού δελτίου, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής απαιτεί η δηµοσίευση του συµπληρώµατος να εγκρίνεται
όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Η αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους υποδοχής δύναται να εφιστά την προσοχή της
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής στην ανάγκη κάθε
νέας πληροφορίας.
Άρθρο 18
Κοινοποίηση
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2. Όταν πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή επιδιώκεται
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη πλην του κράτους µέλους καταγωγής, το
ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις
αρµόδιες αρχές αυτών των κρατών µελών είτε σε γλώσσα ευρέως
διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή
του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση. Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους υποδοχής µπορεί µόνο να ζητεί τη
µετάφραση του περιληπτικού σηµειώµατος στην ή στις επίσηµες
γλώσσες του.
Για να µπορεί να εξετάζεται από την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής, το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε
γλώσσα αποδεκτή από αυτήν την αρχή είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή του
εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση.
3. Όταν πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή επιδιώκεται η
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του κράτους
µέλους καταγωγής, το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε γλώσσα
αποδεκτή από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής
και διατίθεται επίσης σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές
κάθε κράτους µέλους υποδοχής ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη
στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή του εκδότη,
του προσφέροντα, ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση. Η αρµόδια αρχή κάθε
κράτους µέλους υποδοχής δύναται µόνο να ζητεί τη µετάφραση
του αναφερόµενου στο άρθρο 5 παράγραφος 2 περιληπτικού
σηµειώµατος στην ή στις επίσηµες γλώσσες της.

1.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, ύστερα από
σχετική αίτηση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο
για την κατάρτιση του ενηµερωτικού δελτίου, διαβιβάζει στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την εν λόγω αίτηση, ή εάν η αίτηση υποβάλλεται
από κοινού µε το σχέδιο ενηµερωτικού δελτίου, εντός µιας εργάσιµης ηµέρας µετά την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου, πιστοποιητικό έγκρισης στο οποίο πιστοποιείται ότι το ενηµερωτικό
δελτίο καταρτίσθηκε σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία καθώς και
αντίγραφο του εν λόγω ενηµερωτικού δελτίου. Ενδεχοµένως, η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από τη µετάφραση του περιληπτικού
σηµειώµατος που συντάχθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη ή του
προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενηµερωτικού
δελτίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για οποιοδήποτε
συµπλήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου.

4. Όταν επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, µη µετοχικών
κινητών αξιών µε ανά µονάδα ονοµαστική αξία τουλάχιστον
50 000 ευρώ, το ενηµερωτικό δελτίο συντάσσεται είτε σε γλώσσα
αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών καταγωγής και
υποδοχής είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή
του προσώπου που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση,
ανάλογα µε την περίπτωση. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν
να περιλαµβάνεται στην εθνική τους νοµοθεσία η απαίτηση κατάρτισης περιληπτικού σηµειώµατος στην ή στις επίσηµες γλώσσες
τους.

2.
Η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και
3 αναφέρεται και αιτιολογείται στο πιστοποιητικό.

Άρθρο 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ
ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 19
Χρήση γλωσσών
1.
Όταν πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή επιδιώκεται
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µόνο στο
κράτος µέλος καταγωγής, το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε
γλώσσα αποδεκτή από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής.

Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες
1. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής εκδοτών
που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα δύναται να
εγκρίνει ενηµερωτικό δελτίο για δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, το οποίο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) το εν λόγω ενηµερωτικό δελτίο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε
διεθνή πρότυπα που έχουν καθορισθεί από διεθνείς οργανώσεις
επιτροπών κινητών αξιών, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων
δηµοσιότητας της IOSCO, και
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β) οι απαιτήσεις πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων πληροφόρησης χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα, είναι
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.
2.
Όταν κινητές αξίες εκδότη ο οποίος έχει συσταθεί σε τρίτη
χώρα αποτελούν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους
άλλου από το κράτος µέλος καταγωγής, εφαρµόζονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19.
3.
Για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, ορίζοντας ότι µία τρίτη χώρα διασφαλίζει την ισοδυναµία των καταρτιζόµενων στη χώρα αυτή ενηµερωτικών δελτίων µε την παρούσα
οδηγία, µέσω του εθνικού της δικαίου, ή της εφαρµογής πρακτικών
ή διαδικασιών που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα καθορισθέντα από
διεθνείς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων δηµοσιότητας της IOSCO.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
AΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 21
Εξουσίες
1.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει µία κεντρική αρµόδια διοικητική
αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
που προβλέπει η παρούσα οδηγία καθώς και για τη διασφάλιση της
εφαρµογής των διατάξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία.
Ωστόσο, ένα κράτος µέλος µπορεί, εφόσον απαιτείται από το εθνικό
του δίκαιο, να ορίζει άλλες διοικητικές αρχές για την εφαρµογή
του κεφαλαίου ΙΙΙ.
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καθηκόντων να µη χρησιµοποιούνται κατά τρόπο αθέµιτο ή για να
παρεµποδισθεί ο ανταγωνισµός. Σε κάθε περίπτωση, την τελική
ευθύνη για την εποπτεία της συµµόρφωσης µε την παρούσα οδηγία
και µε τα ενδεχόµενα εκτελεστικά µέτρα καθώς και για την έγκριση
του ενηµερωτικού δελτίου υπέχει η αρµόδια(-ες) αρχή(-ές) που
έχει(-ουν) ορισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές
των άλλων κρατών µελών για κάθε ρύθµιση που αφορά ανάθεση
καθηκόντων, συµπεριλαµβανοµένων των συγκεκριµένων όρων που
διέπουν την ανάθεση.
3. Κάθε αρµόδια αρχή διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσίες
για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Μια αρµόδια αρχή στην
οποία υποβάλλεται αίτηση έγκρισης ενηµερωτικού δελτίου πρέπει
να έχει τουλάχιστον την εξουσία να:
α) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που
ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, να συµπεριλαµβάνουν στο ενηµερωτικό δελτίο συµπληρωµατικές πληροφορίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την προστασία των επενδυτών·
β) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που
ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, καθώς και από τα
πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα·
γ) απαιτεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα διευθυντικά
στελέχη του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που
ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, καθώς και από τους
χρηµατοπιστωτικούς µεσολαβητές στους οποίους έχει ανατεθεί
η διενέργεια της δηµόσιας προσφοράς ή η επιδίωξη της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση, την παροχή πληροφοριών·
δ) αναστέλλει µία δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση για µέγιστο διάστηµα δέκα διαδοχικών εργάσιµων
ηµερών εφάπαξ, εφόσον έχει βάσιµους λόγους να υποψιάζεται
ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές είναι πλήρως ανεξάρτητες από όλους
τους φορείς της αγοράς.

ε) απαγορεύει ή αναστέλλει µία διαφήµιση προβολή για µέγιστο
διάστηµα δέκα διαδοχικών εργάσιµων ηµερών εφάπαξ, εφόσον
έχει βάσιµους λόγους να θεωρεί ότι παραβιάζονται οι διατάξεις
της παρούσας οδηγίας·

Σε περίπτωση που η δηµόσια προσφορά διενεργείται ή η εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά επιδιώκεται σε κράτος
µέλος διαφορετικό του κράτους µέλους καταγωγής, µόνο η κεντρική αρµόδια διοικητική αρχή που έχει ορίσει κάθε κράτος µέλος,
δικαιούται να εγκρίνει το ενηµερωτικό δελτίο.

στ) απαγορεύει µία δηµόσια προσφορά, εφόσον διαπιστώνει ότι
παραβιάζονται ή έχει βάσιµους λόγους να υποψιάζεται ότι,
ενδεχοµένως, παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή ή
αρχές τους την ανάθεση καθηκόντων. Με εξαίρεση την ανάθεση της
δηµοσίευσης στο ∆ιαδίκτυο των εγκεκριµένων ενηµερωτικών
δελτίων και της κατάθεσης των ενηµερωτικών δελτίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, κάθε ανάθεση καθηκόντων που συνδέεται µε
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στα
εκτελεστικά της µέτρα αναθεωρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 31, έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2011.
Κάθε ανάθεση καθηκόντων σε άλλες οντότητες πλην των αρχών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένο
τρόπο που καθορίζει τα καθήκοντα που πρόκειται να αναληφθούν
και τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να εκτελούνται.
Οι εν λόγω όροι συµπεριλαµβάνουν ρήτρα που υποχρεώνει την εν
λόγω οντότητα να δρα και να είναι οργανωµένη κατά τρόπο ώστε
να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων και οι πληροφορίες
που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ανατιθέµενων

ζ) αναστέλλει, ή να ζητεί από τις σχετικές οργανωµένες αγορές να
αναστείλουν, τη διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά για
µέγιστο διάστηµα δέκα διαδοχικών εργάσιµων ηµερών, εφάπαξ
εφόσον έχει βάσιµους λόγους να θεωρεί ότι παραβιάζονται οι
διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
η) απαγορεύει τη διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, εφόσον
διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
θ) γνωστοποιεί ότι συγκεκριµένος εκδότης αδυνατεί να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.
Εφόσον το κρίνει απαραίτητο δυνάµει του εθνικού δικαίου, η αρµόδια αρχή δύναται να ζητεί από την αρµόδια δικαστική αρχή να αποφασίζει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στα στοιχεία
δ) έως η).
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α) απαιτούν από τον εκδότη τη γνωστοποίηση κάθε σηµαντικής
πληροφορίας που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίµηση των
κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείµενο εισαγωγής προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η οµαλή λειτουργία
της αγοράς·

κράτη µέλη προκειµένου να εξασφαλίζονται ισότιµοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων τόπων διαπραγµάτευσης καθώς και η
προστασία των επενδυτών. Όταν κρίνεται απαραίτητο, η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους υποδοχής δύναται να ζητεί τη συνδροµή
της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής από τη στιγµή
που αρχίζει ο διεξοδικός έλεγχος της υπόθεσης, ιδίως όσον αφορά
νέα ή σπάνια είδη κινητών αξιών. Η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής δύναται να ζητεί πληροφορίες από την αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους υποδοχής για οποιαδήποτε στοιχεία τα
οποία αφορούν ειδικά τη σχετική αγορά.

β) αναστέλλουν, ή να ζητούν από τις σχετικές οργανωµένες αγορές
να αναστείλουν, τη διαπραγµάτευση των κινητών αξιών εφόσον,
κατά την άποψή τους, η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια που
η διαπραγµάτευση ενδέχεται να είναι επιζήµια για τα συµφέροντα των επενδυτών·

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 21, οι αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών µπορούν να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις µε παράγοντες
οργανωµένων αγορών, οσάκις απαιτείται, και ιδίως να αποφασίζουν
να αναστείλουν ή να ζητήσουν από µια οργανωµένη αγορά να αναστείλει ή να απαγορεύσει τη διαπραγµάτευση.

4.
Η αρµόδια αρχή ή αρχές, εφόσον οι κινητές αξίες έχουν ήδη
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, έχουν
επίσης την εξουσία να:

γ) διασφαλίζουν ότι οι εκδότες οι κινητές αξίες των οποίων γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές συµµορφούνται προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
102 και 103 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ και ότι παρέχονται ισοδύναµες πληροφορίες στους επενδυτές και χορηγείται ισοδύναµη µεταχείριση από τον εκδότη σε όλους τους κατόχους
κινητών αξιών οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση, σε όλα τα
κράτη µέλη στα οποία πραγµατοποιείται η δηµόσια προσφορά ή
εισάγονται οι κινητές αξίες προς διαπραγµάτευση·
δ) πραγµατοποιούν επιτόπου επιθεωρήσεις στην επικράτειά τους,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, προκειµένου να επιβεβαιώνουν τη
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και µε τα
εκτελεστικά µέτρα της. Όπου αυτό απαιτείται δυνάµει του
εθνικού δικαίου, η αρµόδια αρχή ή αρχές µπορούν να κάνουν
χρήση αυτής της εξουσίας µέσω αίτησης στην αρµόδια δικαστική αρχή ή/και σε συνεργασία µε άλλες αρχές.
5.
Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της
δυνατότητας ενός κράτους µέλους να προβλέπει ξεχωριστές νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη,
για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω
κράτος µέλος.

Άρθρο 22
Επαγγελµατικό απόρρητο και συνεργασία µεταξύ αρχών
1.
Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου ισχύει
για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί για την
αρµόδια αρχή και για οιαδήποτε οντότητα στην οποία οι αρµόδιες
αρχές έχουν ενδεχοµένως εκχωρήσει την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων. Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελµατικό
απόρρητο δεν µπορούν να γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από νοµοθετικές διατάξεις.
2.
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται µεταξύ
τους κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της
αποστολής τους και κάνουν χρήση των εξουσιών τους. Οι αρµόδιες
αρχές παρέχουν συνδροµή στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών
µελών. Ιδίως, οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες και
συνεργάζονται εφόσον ο εκδότης έχει περισσότερες από µία αρµόδιες αρχές καταγωγής λόγω των διάφορων κατηγοριών κινητών
αξιών του, ή στις περιπτώσεις στις οποίες η έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου µεταβιβάζεται στην αρµόδια αρχή άλλου κράτους
µέλους σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 5. Συνεργάζονται
επίσης εκ του σύνεγγυς όταν απαιτείται αναστολή ή απαγόρευση
της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση κινητών αξιών σε διάφορα

3. Η παράγραφος 1 δεν παρεµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να
ανταλλάσσουν εµπιστευτικές πληροφορίες. Οι ανταλλασσόµενες
πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελµατικού
απόρρητου, το οποίο οφείλουν να τηρούν τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί στις αρµόδιες αρχές που λαµβάνουν αυτές
τις πληροφορίες.
Άρθρο 23
Προληπτικά µέτρα
1. Όταν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής διαπιστώνει παρατυπίες διαπραχθείσες από τον εκδότη ή από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι επιφορτισµένα µε τη δηµόσια προσφορά ή παραβιάσεις των υποχρεώσεων που υπέχει ο εκδότης,
λόγω του ότι οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, φέρει τις διαπιστώσεις αυτές εις
γνώση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής.
2. Εάν, παρά τα ληφθέντα µέτρα εκ µέρους της αρµόδιας αρχής
του κράτους µέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των
µέτρων αυτών, ο εκδότης ή το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο οποίο
έχει ανατεθεί η δηµόσια προσφορά, εξακολουθούν να παραβιάζουν
τις οικείες νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους υποδοχής, αφού ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα δέοντα
µέτρα για την προστασία των επενδυτών. Η Επιτροπή ενηµερώνεται,
το συντοµότερο δυνατό, για τη λήψη των µέτρων αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 24
∆ιαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή
κινητών αξιών, η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/ΕΚ
(εφεξής αποκαλούµενη «επιτροπή»).
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι τα
εκτελεστικά µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, δεν τροποποιούν τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
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Το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6
της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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3. Στο άρθρο 108 παράγραφος 2 στοιχείο α), η φράση «για τους
όρους κατάρτισης, ελέγχου και διαδόσεως του ενηµερωτικού
δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται για την εισαγωγή των
κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών», διαγράφεται.
4. Το παράρτηµα I διαγράφεται.

4.
Με την επιφύλαξη των ήδη ληφθέντων εκτελεστικών µέτρων,
κατά τη λήξη της τετραετούς περιόδου που ακολουθεί την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας, αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεών της σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών κανόνων και αποφάσεων
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο δύνανται να ανανεώνουν την ισχύ των εν λόγω διατάξεων σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης
και, για το σκοπό αυτό, επανεξετάζουν τις διατάξεις αυτές πριν από
τη λήξη της τετραετούς περιόδου.

Η οδηγία 89/298/ΕΟΚ καταργείται από την ηµεροµηνία που
καθορίζεται στο άρθρο 29. Οι παραποµπές στην καταργηθείσα
οδηγία θεωρούνται παραποµπές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 25

Άρθρο 29

Κυρώσεις

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1.
Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις και χωρίς να θίγεται το εθνικό τους
καθεστώς περί αστικής ευθύνης, τα κράτη µέλη µεριµνούν, σε συµφωνία µε το εθνικό τους δίκαιο, για τη δυνατότητα λήψης των
κατάλληλων διοικητικών µέτρων ή επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κατά των υπευθύνων προσώπων, σε περίπτωση που οι θεσπισθείσες
διατάξεις κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν είναι
σύµφωνες µε αυτή. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέτρα αυτά
να είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου 2005. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται
από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή
τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη
µέλη.

2.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην αρµόδια αρχή τη δυνατότητα
να γνωστοποιεί δηµόσια τα µέτρα ή τις κυρώσεις που επιβάλλει για
παράβαση των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η γνωστοποίηση των κυρώσεων αυτών µπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τις χρηµατοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει
δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.

Άρθρο 30

Άρθρο 26
Ένδικα µέσα
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι λαµβανόµενες αποφάσεις βάσει
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που έχουν
εκδοθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία να µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο άσκησης ένδικων µέσων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
METABATIKEΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Κατάργηση

Μεταβατική διάταξη
1. Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα και των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά επιλέγουν, την αρµόδια αρχή τους σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) σηµείο iii) και κοινοποιούν την απόφασή τους στην αρµόδια αρχή του επιλεγέντος
κράτους µέλους έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, τα κράτη µέλη που έκαναν
χρήση της εξαίρεσης του άρθρου 5 στοιχείο α) της οδηγίας 89/
298/ΕΟΚ, µπορούν να συνεχίζουν να επιτρέπουν σε πιστωτικά ιδρύµατα ή σε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ισοδύναµα µε πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία δεν εµπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 2
σηµείο i) της παρούσας οδηγίας, να προσφέρουν οµολογίες ή άλλες
ισοδύναµες µε οµολογίες µεταβιβάσιµες κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη στην επικράτεια τους για πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 29, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας πρέπει να συµµορφωθεί µε το άρθρο 21
παράγραφος 1, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

Άρθρο 27
Τροποποιήσεις
Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 29, η οδηγία
2001/34/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Τα άρθρα 3, 20 έως 41, 98 έως 101, 104 και το άρθρο 108
παράγραφος 2 στοιχείο γ) σηµείο ii), διαγράφονται.
2. Στο άρθρο 107 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο διαγράφεται.

Άρθρο 31
Αναθεώρηση
Πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από προτάσεις
για την αναθεώρησή της.
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Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 33
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 4 Νοεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
I.

Περιληπτικό σηµείωµα
Το περιληπτικό σηµείωµα παρέχει σε λίγες σελίδες τις σηµαντικότερες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό
δελτίο, καλύπτοντας τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και των
ελεγκτών
Β.

Στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα

Γ.

Βασικές πληροφορίες για επιλεγµένα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα· κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης· λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων· παράγοντες κινδύνου

∆.

Πληροφορίες για τον εκδότη
— ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη
— ανασκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας

Ε.

Εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
— έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης κ.λπ.
— τάσεις

ΣΤ. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
Ζ. Κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Η. Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— σηµαντικές αλλαγές
Θ. Λεπτοµέρειες
— για την προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— σχέδιο κατανοµής
— µέτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους
— µείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)
— έξοδα της έκδοσης
Ι.

Πρόσθετες πληροφορίες
— µετοχικό κεφάλαιο
— ιδρυτική πράξη και καταστατικό
— έγγραφα στη διάθεση του κοινού

II.

Ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και
των ελεγκτών
Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εµπλέκονται στην προσφορά
της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του
ενηµερωτικού δελτίου, όπως απαιτείται από το άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον
έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

III.

Στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
Σκοπός είναι η παροχή βασικών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισµό των σηµαντικών ηµεροµηνιών για την εν λόγω προσφορά.
Α. Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την προσφορά
Β. Μέθοδος και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
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Βασικές πληροφορίες
Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, την
κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαµβανόµενες στο έγγραφο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του οµίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρµοζόµενες λογιστικές µεθόδους, τα επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.
Α. Επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα
Β. Κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης
Γ. Λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων
∆. Παράγοντες κινδύνου

V.

Πληροφορίες για την εταιρεία
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις
υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι
επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της
εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια µελλοντικής αύξησης ή µείωσης αυτού του δυναµικού.
Α. Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας
Β. Επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Γ. Οργανωτική διάρθρωση
∆. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

VI.

Εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς και
τις εκτιµήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναµένεται ότι θα επηρεάσουν σηµαντικά στο µέλλον
τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας.
Α. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Β. Ρευστά διαθέσιµα και κεφάλαια
Γ. Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης κ.λπ.
∆. Τάσεις

VII. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν την εµπειρία, τα επαγγελµατικά προσόντα και τα επίπεδα
αµοιβών τους καθώς και τη σχέση τους µε την εταιρεία.
Α. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη
Β. Αµοιβές
Γ. Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου
∆. Υπάλληλοι
Ε. Κατεχόµενα µερίδια µετοχικού κεφαλαίου
VIII. Κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους µετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή µπορούν να ελέγξουν
την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε η εταιρεία µε πρόσωπα που συνδέονται µε αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές, είναι προς
το συµφέρον της εταιρείας.
Α. Κύριοι µέτοχοι
Β. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Γ. Συµφέροντα εµπειρογνωµόνων και συµβούλων
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IX.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονοµικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόµενες χρήσεις, η ηµεροµηνία κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασµών οι οποίες γίνονται δεκτές για την
κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθορίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασµών.
Α. Ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Β. Σηµαντικές αλλαγές

X.

Λεπτοµέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση, το σχέδιο
κατανοµής των κινητών αξιών και συναφή ζητήµατα.
Α. Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
Β.

Σχέδιο κατανοµής

Γ.

Αγορές

∆.

Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους

Ε.

Μείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ. Έξοδα της έκδοσης
XI.

Πρόσθετες πληροφορίες
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα
µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.
Α. Μετοχικό κεφάλαιο
Β.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ.

Σηµαντικές συµβάσεις

∆.

Συναλλαγµατικοί έλεγχοι

Ε.

Φορολογία

ΣΤ. Μερίσµατα και οργανισµοί πληρωµής
Ζ. Γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων
Η. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού
Θ. ∆ευτερεύουσες πληροφορίες.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
I.

Ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και
των ελεγκτών
Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εµπλέκονται στην προσφορά
της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του
ενηµερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

II.

Βασικές πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη
Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, την
κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαµβανόµενες στο έγγραφο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του οµίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρµοζόµενες λογιστικές µεθόδους, τα επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.
Α. Επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα
Β. Κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης
Γ. Παράγοντες κινδύνου

III.

Πληροφορίες για την εταιρεία
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις
υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι
επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της
εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια µελλοντικής αύξησης ή µείωσης του δυναµικού.
Α. Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας
Β. Επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Γ. Οργανωτική διάρθρωση
∆. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

IV.

Εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, καθώς και
τις εκτιµήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναµένεται ότι θα επηρεάσουν σηµαντικά στο µέλλον
τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας.
Α. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Β. Ρευστά διαθέσιµα και κεφάλαια
Γ. Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης κ.λπ.
∆. Τάσεις

V.

Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν την εµπειρία, τα επαγγελµατικά προσόντα και τα επίπεδα
αµοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους µε την εταιρεία.
Α. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη
Β. Αµοιβές
Γ. Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου
∆. Υπάλληλοι
Ε. Κατεχόµενα µερίδια µετοχικού κεφαλαίου
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VI.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους µετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή µπορούν να ελέγξουν
την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε η εταιρεία µε πρόσωπα που συνδέονται µε αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές είναι προς
το συµφέρον της εταιρείας.
Α. Κύριοι µέτοχοι
Β. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Γ. Συµφέροντα εµπειρογνωµόνων και συµβούλων

VII. Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονοµικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόµενες χρήσεις, η ηµεροµηνία κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασµών οι οποίες γίνονται δεκτές για την
κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καταρτίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασµών.
Α. Ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Β. Σηµαντικές αλλαγές
VIII. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα
µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.
Α. Μετοχικό κεφάλαιο
Β.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ

Σηµαντικές συµβάσεις

∆.

Γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων

Ε.

Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

ΣΤ. ∆ευτερεύουσες πληροφορίες

L 345/87

L 345/88

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
I.

Ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και των
ελεγκτών
Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εµπλέκονται στην προσφορά
της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του
ενηµερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

II. Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
Σκοπός είναι η παροχή βασικών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισµό των σηµαντικών ηµεροµηνιών για την εν λόγω προσφορά.
Α. Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την προσφορά
Β. Μέθοδος και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
III. Βασικές πληροφορίες για τον εκδότη
Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαµβανόµενες στο έγγραφο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του οµίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή
στις εφαρµοζόµενες λογιστικές µεθόδους, τα επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.
Α. Κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης
Β. Λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων
Γ. Παράγοντες κινδύνου
IV. Συµφέροντα εµπειρογνωµόνων
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις πράξεις που συνήψε η εταιρεία µε εµπειρογνώµονες ή συµβούλους απασχολούµενους σε µη µόνιµη βάση.
V. Λεπτοµέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση, το σχέδιο
κατανοµής των κινητών αξιών και συναφή ζητήµατα.
Α. Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
Β.

Σχέδιο κατανοµής

Γ.

Αγορές

∆.

Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους

Ε.

Μείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ. Έξοδα της έκδοσης
VI. Πρόσθετες πληροφορίες
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα
µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.
Α. Συναλλαγµατικοί έλεγχοι
Β. Φορολογία
Γ. Μερίσµατα και οργανισµοί πληρωµής
∆. Γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων
Ε. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το περιληπτικό σηµείωµα παρέχει σε λίγες σελίδες τις σηµαντικές πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο,
καλύπτοντας τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
— ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και των ελεγκτών
— στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
— βασικές πληροφορίες για επιλεγµένα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα· κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης· λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων· παράγοντες κινδύνου
— πληροφορίες για τον εκδότη
— ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη
— ανασκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
— εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
— έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίες και άδειες εκµετάλλευσης κ.λπ.
— τάσεις
— µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
— κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
— χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— σηµαντικές αλλαγές
— λεπτοµέρειες για την προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— σχέδιο κατανοµής
— αγορές
— µέτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους
— µείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)
— έξοδα της έκδοσης
— Πρόσθετες πληροφορίες
— µετοχικό κεφάλαιο
— ιδρυτική πράξη και καταστατικό
— έγγραφα στη διάθεση του κοινού
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