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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 τίθεται η υποχρέωση, από 3/7/2016, στα
πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότες, καθώς και στα πρόσωπα που
έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
στους εκδότες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν για ίδιο λογαριασμό σε μετοχές,
χρεωστικούς τίτλους, παράγωγα ή άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα του
συγκεκριμένου εκδότη.
Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν
εγγράφως τα πρόσωπα με τα οποία έχουν στενούς δεσμούς, σχετικά με τις υποχρεώσεις
τους και να διατηρούν ένα αντίγραφο της εν λόγω γνωστοποίησης.
Σημειώνεται ότι από 3/7/2016 τα προαναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα γνωστοποιούν
απευθείας τις συναλλαγές τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ ταυτόχρονα παραμένει
η υποχρέωση γνωστοποίησης των συναλλαγών στον εκδότη.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υποχρέωση γνωστοποίησης έχουν τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε:




Εκδότες
Συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής
Χώρο πλειστηριασμών, εκπλειστηριαστή, και επιτηρητή πλειστηριασμών, στο
βαθμό που οι συναλλαγές τους αφορούν δικαιώματα εκπομπής.

Ως «πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα» νοείται το πρόσωπο εντός εκδότη,
συμμετέχοντος σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλη οντότητα από τις παραπάνω
αναφερόμενες που είναι:
α. μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της οντότητας αυτής, ή
β. ανώτερο στέλεχος χωρίς την ιδιότητα του μέλους των οργάνων που αναφέρονται
στο στοιχείο α), το οποίο έχει τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που
σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την οντότητα αυτή, καθώς και την εξουσία να
λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις
επιχειρηματικές προοπτικές της εν λόγω οντότητας.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τους
προαναφερόμενους.

2
Ως «πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς νοείται ένα από τα ακόλουθα:
α. ο (η) σύζυγος ή ο (η) σύντροφος που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
εξομοιώνεται με σύζυγο·
β. τα εξαρτώμενα τέκνα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
γ. συγγενής ο οποίος, κατά την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, συνοικούσε στο
ίδιο σπίτι επί τουλάχιστον ένα έτος·
δ. νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρεία, τα διευθυντικά καθήκοντα
του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή από
πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α), β) ή γ), ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή
έμμεσα από ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε προς όφελος ενός τέτοιου
προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με
τα οικονομικά συμφέροντα ενός τέτοιου προσώπου

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η υποχρέωση γνωστοποίησης εφαρμόζεται για εκδότες:




οι οποίοι έχουν αιτηθεί την εισαγωγή ή των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση
εισαγωγής των χρηματοπιστωτικών μέσων τους προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά, ή
σε περίπτωση μέσου που διαπραγματεύεται μόνο σε ΠΜΔ (Πολυμερής
Μηχανισμός
Διαπραγμάτευσης)
ή
ΟΜΔ
(Οργανωμένος
Μηχανισμός
Διαπραγμάτευσης), των οποίων έχει εγκριθεί η διαπραγμάτευση των
χρηματοπιστωτικών τους μέσων σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ ή οι οποίοι έχουν αιτηθεί την
εισαγωγή των χρηματοπιστωτικών μέσων τους προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα για κάθε συναλλαγή
μετά τη συμπλήρωση συναλλαγών συνολικού ποσού €5.000 εντός ενός ημερολογιακού
έτους. Το όριο των €5.000 υπολογίζεται με την πρόσθεση, χωρίς συμψηφισμό, όλων των
συναλλαγών.

ΠΟΤΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οι γνωστοποιήσεις υποβάλλονται άμεσα και το αργότερο μέχρι τρείς εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία της συναλλαγής.

ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Γνωστοποιούνται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό, σε όλους
του τόπους διαπραγμάτευσης ή εκτός τόπου διαπργμάτευσης, στα παρακάτω
χρηματοπιστωτικά μέσα:
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Μετοχές του εν λόγω εκδότη
Χρεωστικούς Τίτλους του εν λόγω εκδότη
Παράγωγα επί των προαναφερομένων
Χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχή του εν λόγω εκδότη
Χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικό τίτλο του εν λόγω εκδότη
Δικαιώματα εκπομπής
Προϊόν πλειστηριασμού που βασίζεται σε δικαίωμα εκπομπής
Παράγωγο που αφορά δικαίωμα εκπομπής.

Ειδικότερα γνωστοποιούνται οι παρακάτω συναλλαγές (άρθρο 10 κανονισμού (ΕΕ)
2016/522 & άρθρο 19 παρ. 7 κανονισμού (ΕΕ) 2014/596), που αφορούν:





















την απόκτηση, τη διάθεση, την ανοικτή πώληση, την εγγραφή ή την ανταλλαγή·
την αποδοχή ή την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων
των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή
εργαζομένους ως μέρος του συνόλου των αποδοχών τους, και τη διάθεση μετοχών
που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών·
την ανάληψη ή την άσκηση ανταλλαγής μετοχών·
συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των
συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά·
τη σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του
ενδιαφερόμενου εκδότη ή για δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα
προϊόντα που βασίζονται σε αυτά·
την αγορά, την πώληση ή την άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα
αγοράς και πώλησης, και τίτλους επιλογής (warrants)·
την εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή την έκδοση χρεωστικών τίτλων·
συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με
χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών
ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης·
τις υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής
εκτέλεσης των συναλλαγών·
την αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο
χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων
μετατρέψιμων σε μετοχές·
τη χορήγηση ή την είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών·
συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και παράγωγα
προϊόντα, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
596/2014·
συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων
των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 1
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1),
στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·
συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το πρόσωπο
που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή ένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με
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τέτοιο πρόσωπο έχει επενδύσει, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·
συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή
εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος
προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή προσώπου που έχει στενούς
δεσμούς με ένα τέτοιο πρόσωπο·
δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή
παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά.
Η ενεχυρίαση ή ο δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων.
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου
ζωής, όπως ορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), όπου:
o ο ασφαλισμένος είναι πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή
πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με ένα τέτοιο πρόσωπο, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1,EL 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/39
o ο ασφαλισμένος φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο, και
o ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα ή τη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνει
επενδυτικές αποφάσεις αναφορικά με συγκεκριμένα μέσα στο πλαίσιο του
εν λόγω ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής ή να εκτελεί συναλλαγές που
αφορούν συγκεκριμένα μέσα για το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο
ζωής.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η γνωστοποίηση των συναλλαγών περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:








το όνομα του προσώπου που υποβάλλει τη γνωστοποίηση
την αιτία για τη γνωστοποίηση (σχέση με εκδότη)
το όνομα του σχετικού εκδότη ή του συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων
εκπομπής
περιγραφή και κωδικό αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού μέσου
τη φύση των συναλλαγών (όπως αναλύονται ανωτέρω)
την ημερομηνία και τον τόπο των συναλλαγών και
την τιμή και τον όγκο των συναλλαγών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Για την υποβολή γνωστοποιήσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δημιουργηθεί, στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας τα
υπόχρεα πρόσωπα θα υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών τους στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
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Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://mnrs.hcmc.gr
Προκειμένου τα υπόχρεα πρόσωπα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή
για την υποβολή των γνωστοποιήσεών τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα πρέπει σε
πρώτο στάδιο να εγγραφούν κατά την είσοδό τους σε αυτήν συμπληρώνοντας τα
προσωπικά τους στοιχεία.
Στη συνέχεια, θα λάβουν μήνυμα, μέσω του email που έχουν δηλώσει, με επιβεβαίωση της
εγγραφής τους, καθώς και τα λοιπά στοιχεία για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική
εφαρμογή υποβολής γνωστοποίησης συναλλαγών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Μετά την σύνδεση στην εφαρμογή, ο Χρήστης θα μπορεί να υποβάλλει γνωστοποίηση
συναλλαγών για τον επιλεγμένο Εκδότη συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία της
συναλλαγής στην ειδική φόρμα υποβολής.

