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(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/979 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 14ης Μαρτίου 2019 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο 
περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών 
δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη 
κοινοποίησης, και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της 

Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή 
κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ( 1 ), και ειδικότερα το 
άρθρο 7 παράγραφος 13, το άρθρο 21 παράγραφοι 12 και 13, το άρθρο 22 παράγραφος 9, το άρθρο 23 παράγραφος 7 και 
το άρθρο 25 παράγραφος 7, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να παρουσιά 
ζουν τα βασικά χρηματοοικονομικά αριθμητικά στοιχεία που παρέχουν στους επενδυτές συνοπτική επισκόπηση των 
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της κερδοφορίας του εκδότη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη βασική 
χρηματοοικονομική πληροφορία που είναι σημαντική για τους επενδυτές ώστε να είναι σε θέση να προβαίνουν σε 
προκαταρκτική αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και της χρηματοοικονομικής θέσης του εκδότη. Για 
να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η συνάφεια των πληροφοριών αυτών, είναι συνεπώς αναγκαίο να προσδιοριστεί περιορι 
σμένος αριθμός γνωστοποιήσεων, να διευκρινιστεί η παρουσίασή τους και να διαμορφωθούν οι χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά είδη εκδοτών και κινητών αξιών. 

(2) Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραπλάνησης των επενδυτών, οι εκδότες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
συμπεριλαμβάνουν ειδικές πρόσθετες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μεγεθών μέτρησης των επιδό 
σεων, στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνουν ότι οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις δεν παρέχουν σαφή εικόνα των επιδόσεων 
και της χρηματοοικονομικής τους θέσης. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές εστιάζουν πρωταρχικά στα 
αριθμητικά στοιχεία που προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις, στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου δεν θα 
πρέπει να δίνεται περισσότερη έμφαση στα εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης των επιδόσεων σε σύγκριση με τα αριθμητικά 
στοιχεία που προέρχονται από τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

(3) Για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και των διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται οι εκδότες, οι βασικές 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων 
στοιχείων εσόδων/εξόδων και εναλλακτικών μέτρων επιδόσεων, θα πρέπει να αναπαράγουν τις πληροφορίες που γνω 
στοποιούνται στο κυρίως μέρος του ενημερωτικού δελτίου. 

(4) Κρίνεται σκόπιμο οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο περιληπτικό σημείωμα του 
ενημερωτικού δελτίου να είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική δραστηριότητα του εκδότη, στον κλάδο που δραστη 
ριοποιείται, στα σημαντικότερα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεών του και στο είδος των κινητών αξιών που 
εκδίδονται ή προσφέρονται. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η παροχή ειδικών υποδειγμάτων για όλα τα είδη εκδοτών.

EL 21.6.2019 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/1 

( 1 ) ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12.



 

(5) Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραπλάνησης των επενδυτών και να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 
ενημερωτικό δελτίο επαναδιατυπωθούν λόγω ουσιωδών σφαλμάτων που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις ή 
αλλαγών στα λογιστικά πρότυπα, οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα του ενημερω 
τικού δελτίου θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις εν λόγω επαναδιατυπωμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

(6) Στην περίπτωση που το χρηματοοικονομικό ιστορικό του εκδότη είναι περίπλοκο, ο εκδότης θα πρέπει, κατά περίπτωση, 
να παρουσιάζει τόσο τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο όσο και τις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες που αφορούν άλλη οντότητα ή οντότητες σε χωριστή ενότητα στο περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού 
δελτίου. 

(7) Πρέπει να καθίσταται σαφές στους επενδυτές ποιες πληροφορίες αποτελούν μέρος του ενημερωτικού δελτίου και σε ποια 
πρόσωπα απευθύνεται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, εξαιρουμένων των πληροφοριών που ενσω 
ματώνονται μέσω παραπομπής, όταν το ενημερωτικό δελτίο περιέχει υπερσυνδέσμους, θα πρέπει να ενημερώνει τους 
επενδυτές ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στους σχετικούς δικτυακούς τόπους δεν αποτελούν μέρος του ενημερω 
τικού δελτίου και δεν έχουν ελεγχθεί ούτε έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα με τα οποία να προλαμβάνεται το ενδεχόμενο οι δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση του 
ενημερωτικού δελτίου να απευθύνονται σε κατοίκους κρατών μελών ή τρίτων χωρών όπου δεν λαμβάνει χώρα η προ 
σφορά κινητών αξιών, παραδείγματος χάριν μέσω της ανάρτησης στον δικτυακό τόπο δήλωσης που προσδιορίζει τους 
αποδέκτες της προσφοράς. 

(8) Η υποβολή και η δημοσίευση δεδομένων σε ηλεκτρονική, αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή διευκολύνει την αποτελε 
σματική χρήση και την ανταλλαγή των εν λόγω δεδομένων. Ο κατάλογος των πεδίων δεδομένων που πρέπει να 
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων 
θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσδιορίζεται και η χρήση υποδειγμάτων σε μορφή XML θα πρέπει να είναι υποχρεωτική 
ώστε να διασφαλίζεται ότι η τα πεδία αυτά είναι αναγνώσιμα από μηχανή. Ο κατάλογος δεδομένων θα πρέπει να είναι 
επαρκώς περιεκτικός ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα της ΕΑΚΑΑ να εκπληρώνει την εντολή που προβλέπεται στο 
άρθρο 47 του κανονισμού (EE) 2017/1129 περί δημοσίευσης σε ετήσια βάση έκθεσης με στατιστικά στοιχεία σχετικά με 
τα ενημερωτικά δελτία που εγκρίθηκαν και κοινοποιήθηκαν στην Ένωση, καθώς και ανάλυσης των τάσεων λαμβανομένων 
υπόψη των ειδών των εκδοτών και των ειδών των εκδόσεων. 

(9) Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παραπλάνησης των ιδιωτών επενδυτών κατά τη διαδικασία εμπορίας οποιασδήποτε 
κινητής αξίας που προτείνεται για δημόσια προσφορά ή εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, η 
διαφήμιση δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως το βασικό έγγραφο πληροφοριών. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να 
αποφεύγεται η σύγχυση με το ενημερωτικό δελτίο, οι διαφημίσεις δεν θα πρέπει να είναι αδικαιολόγητα μακροσκελείς. 

(10) Οι διαφημίσεις που αφορούν δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να καταστούν ανακριβείς ή παραπλανητικές όταν ανακύπτει σημαντικό νέο στοιχείο, 
ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια όσον αφορά τις πληροφορίες στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο. Θα πρέπει 
να θεσπιστούν απαιτήσεις για να διασφαλιστεί η χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τροποποίηση των διαφημίσεων στην 
περίπτωση που καθίστανται ανακριβείς ή παραπλανητικές λόγω τέτοιου είδους νέου στοιχείου, ουσιώδους σφάλματος ή 
ουσιώδους ανακρίβειας. 

(11) Για να είναι σε θέση οι επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις, οι πληροφορίες που περιλαμβά 
νονται στις διαφημίσεις δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν μια μη ισορροπημένη εικόνα, για παράδειγμα, δίνοντας λιγότερη 
έμφαση στις αρνητικές πτυχές των πληροφοριών αυτών και περισσότερη στις θετικές πτυχές. 

(12) Δεδομένου ότι τα εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης των επιδόσεων μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα τις επενδυτικές 
αποφάσεις, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που κυκλοφορούν εκτός του ενημερωτικού δελτίου να περιέχουν τέτοιου είδους 
εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης, εκτός εάν αυτά περιέχονται στο κύριο σώμα του ενημερωτικού δελτίου. 

(13) Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη υποδοχής δεν ελέγχουν τα ενημερωτικά δελτία. Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί η 
επαρκής προστασία των επενδυτών στο κράτος μέλος υποδοχής, όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής 
ζητεί τη βοήθεια της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, θα πρέπει να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που 
είναι σημαντικές ώστε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να αξιολογήσει τη συνέπεια της διαφήμισης με το 
περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου. Οι γνωστοποιήσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός του κατάλληλου 
χρονικού πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται ότι το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δεν 
ελέγχουν τα ενημερωτικά δελτία δεν αποβαίνει εις βάρος των επενδυτών στο κράτος μέλος υποδοχής και ότι παρέχεται 
επαρκής χρόνος στους επενδυτές για να αναλύσουν τη σχετική δημόσια προσφορά. Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος 
υποδοχής θα πρέπει να ενημερώνεται στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση ελέγχου επί της συμμόρφωσης της 
διαφημιστικής δραστηριότητας στη δικαιοδοσία της.

EL L 166/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2019



 

(14) Για να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού (EE) 2017/1129 και για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές 
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι καταστάσεις στις οποίες απαιτείται η 
δημοσίευση συμπληρωμάτων του ενημερωτικού δελτίου. Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν όλες οι περιπτώσεις στις 
οποίες απαιτείται συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου, καθώς αυτό μπορεί να εξαρτάται από τον εκδότη και τις 
κινητές αξίες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται συμπλήρωμα. 

(15) Οι ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τους επενδυτές κατά τη λήψη των 
επενδυτικών αποφάσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις στις 
πιο πρόσφατες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, είναι απαραίτητο να απαιτείται η δημοσίευση συμπληρώματος που 
ενσωματώνει νέες ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των εκδοτών μετοχικών κινητών αξιών και των εκδοτών 
υποκείμενων μετοχών σε περίπτωση δημοσίευσης πιστοποιητικών κατάθεσης μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου. 

(16) Δεδομένου ότι οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις κέρδους μπορούν να επηρεάσουν μια επενδυτική απόφαση, είναι αναγκαία 
η δημοσίευση συμπληρώματος που περιέχει τυχόν τροποποιήσεις σιωπηρών ή ρητών αριθμητικών στοιχείων που συνι 
στούν προβλέψεις ή εκτιμήσεις κερδών ή την απόσυρση πρόβλεψης ή εκτίμησης κέρδους που περιλαμβάνεται ήδη στο 
ενημερωτικό δελτίο. Για τον ίδιο λόγο, σε περίπτωση μετοχικών κινητών αξιών και πιστοποιητικών κατάθεσης, είναι επίσης 
αναγκαία η κατάρτιση συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου όταν δημοσιεύεται νέα πρόβλεψη ή εκτίμηση κέρδους 
πριν από τη λήξη της περιόδου προσφοράς ή πριν από την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση. 

(17) Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των βασικών μετόχων ή οποιασδήποτε ελέγχουσας οντότητας του εκδότη είναι 
ζωτικής σημασίας για την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του εκδότη. Ωστόσο, η αλλαγή ελέγχου του εκδότη είναι 
ιδιαίτερα σημαντική όταν η προσφορά αφορά μετοχικές κινητές αξίες, οι οποίες είναι εν γένει πιο ευαίσθητες στις 
μεταβολές της τιμής σε περίπτωση αλλαγής του εκδότη. Ως εκ τούτου, όταν υπάρχει αλλαγή ελέγχου του εκδότη 
μετοχικών κινητών αξιών ή του εκδότη υποκείμενων μετοχών πιστοποιητικών κατάθεσης, θα πρέπει να δημοσιεύεται 
συμπλήρωμα. 

(18) Είναι σημαντικό οι δυνητικοί επενδυτές, οι οποίοι αξιολογούν μια εξαιρετική προσφορά μετοχικών κινητών αξιών, να είναι 
σε θέση να συγκρίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω προσφοράς με την τιμή ή τους όρους ανταλλαγής 
μιας οποιασδήποτε δημόσιας προσφοράς εξαγοράς, η οποία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς. 
Επιπλέον, το αποτέλεσμα μιας δημόσιας προσφοράς εξαγοράς είναι σημαντικό για την επενδυτική απόφαση, καθώς οι 
επενδυτές χρειάζεται να γνωρίζουν αν συνεπάγεται ή όχι αλλαγή όσον αφορά τον έλεγχο του εκδότη. Είναι, συνεπώς, 
αναγκαία η δημοσίευση συμπληρώματος στην περίπτωση οποιασδήποτε νέας δημόσιας προσφοράς εξαγοράς. 

(19) Όταν δεν ισχύει πλέον η δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης, οι επενδυτές δεν είναι σε θέση να λάβουν 
πλήρως τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του εκδότη. Οι επενδυτές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να επαναξιολογούν τις επενδυτικές αποφάσεις τους, με βάση τις νέες πληροφορίες όσον αφορά την 
ικανότητα του εκδότη να έχει πρόσβαση σε μετρητά και άλλους διαθέσιμους πόρους ρευστότητας για την κάλυψη 
των υποχρεώσεών του. Για να είναι δυνατή αυτή η επαναξιολόγηση, απαιτείται η δημοσίευση συμπληρώματος. 

(20) Ενδέχεται, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης ή ο προσφέρων να αποφασίσει να προσφέρει τις κινητές 
αξίες σε άλλα κράτη μέλη, πέραν εκείνων που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο ή να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή 
προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενες αγορές άλλων κρατών μελών, πέραν εκείνων που προβλέπονται 
στο ενημερωτικό δελτίο. Οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσφορές και τις εισαγωγές προς διαπραγμάτευση είναι 
σημαντικές για την αξιολόγηση του επενδυτή όσον αφορά ορισμένες πτυχές των κινητών αξιών του εκδότη και κρίνεται, 
συνεπώς, σκόπιμο να απαιτείται η δημοσίευση συμπληρώματος σε τέτοιες περιπτώσεις. 

(21) Η χρηματοοικονομική κατάσταση ή η δραστηριότητα της οντότητας ενδέχεται να επηρεαστεί από μια σημαντική χρημα 
τοοικονομική δέσμευση. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τις συνέπειες αυτής της δέσμευσης σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου. 

(22) Η αύξηση του συνολικού ονομαστικού ποσού του προγράμματος προσφοράς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των εκδοτών ή την αύξηση της ζήτησης για τις κινητές αξίες των εκδοτών. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να δημοσιεύεται συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου.
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(23) Οι σχετικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως μέσω της πύλης κοινοποίησης το ενημερωτικό δελτίο και 
τα συνοδευτικά δεδομένα, από κοινού με πιστοποιητικό έγκρισης στο οποίο αναφέρεται ότι το ενημερωτικό δελτίο 
καταρτίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η πύλη κοινοποίησης 
διαφυλάσσει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Οι 
αρμόδιες αρχές παραμένουν υπεύθυνες για την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών. Για τη διευκόλυνση της ομαλής και 
έγκαιρης λειτουργίας της πύλης κοινοποίησης, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τα συνοδευτικά δεδομένα που πρέπει να 
μεταφορτώνονται στην πύλη κοινοποίησης. 

(24) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), 
η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε 
τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και 
αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, η ΕΑΚΑΑ δεν διαβουλεύτηκε με 
την ομάδα συμφεροντούχων σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις τεχνικές ρυθμίσεις για 
την πύλη κοινοποίησης, διότι οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν μόνον την ΕΑΚΑΑ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές. 

(25) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή. 

(26) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (EE) αριθ. 382/2014 της Επιτρο 
πής ( 3 ) και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (EE) 2016/301 της Επιτροπής ( 4 ), οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμοί καθίστανται άνευ αντικειμένου και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταργηθούν. 

(27) Καθώς ο παρών κανονισμός συμπληρώνει διατάξεις του κανονισμού (EE) 2017/1129, η εφαρμογή του θα πρέπει να 
μετατεθεί μετά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (EE) 2017/1129, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Περιεχόμενο των βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού 
δελτίου 

Άρθρο 1 

Ελάχιστο περιεχόμενο των βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού 
δελτίου 

1. Οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου αποτελούνται από τις 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2019/980 της 
Επιτροπής ( 5 ). 

2. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες των παραρτημάτων I έως 
VIII του παρόντος κανονισμού δεν περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του εκδότη, ο εκδότης γνωστοποιεί αντίστοιχο 
στοιχείο από τις οικονομικές καταστάσεις του αντί της πληροφορίας αυτής.
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( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84). 

( 3 ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει την οδηγία 2003/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη δημοσίευση συμπληρωμάτων του 
ενημερωτικού δελτίο (ΕΕ L 111 της 15.4.2014, σ. 36). 

( 4 ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) 2016/301 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του 
ενημερωτικού δελτίου και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 58 της 4.3.2016, σ. 13). 

( 5 ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 2019/980 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μορφότυπο, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του 
ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά, και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (βλέπε σελίδα 26 της παρούσας Επίσημης 
Εφημερίδας).



 

3. Ο εκδότης δύναται να περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία ή εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης των επιδόσεων στο περιληπτικό 
σημείωμα ενημερωτικού δελτίου στην περίπτωση που αυτά συνιστούν βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη 
ή για τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Για τους σκοπούς της 
πρώτης περιόδου, τα εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης των επιδόσεων αποτελούνται από οικονομικά μεγέθη ιστορικών ή μελλο 
ντικών χρηματοοικονομικών επιδόσεων, της χρηματοοικονομικής θέσης ή των ταμειακών ροών, πλην των οικονομικών μεγεθών 
μέτρησης που ορίζονται στο εφαρμοστέο πλαίσιο υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων. 

4. Οι εκδότες οι οποίοι δεν ανήκουν σε κανένα από τα είδη εκδοτών που προσδιορίζονται στα άρθρα 2 έως 8 παρουσιάζουν 
τις αναφερόμενες στους πίνακες βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που θεωρούν ότι αντιστοιχούν περισσότερο στο είδος 
των εκδιδόμενων κινητών αξιών. 

5. Οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται για τον αριθμό των ετών που απαιτούνται από τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό 2019/980 της Επιτροπής για το είδος της έκδοσης και το είδος των κινητών αξιών που εκδίδονται. 

Άρθρο 2 

Βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για μη χρηματοοικονομικές οντότητες που εκδίδουν μετοχικές κινητές 
αξίες 

Όταν ο εκδότης είναι μη χρηματοοικονομική οντότητα που εκδίδει μετοχικές κινητές αξίες, το περιληπτικό σημείωμα ενημερω 
τικού δελτίου περιέχει τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήματος I. 

Άρθρο 3 

Βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για μη χρηματοοικονομικές οντότητες που εκδίδουν μη μετοχικές κινητές 
αξίες 

Όταν ο εκδότης είναι μη χρηματοοικονομική οντότητα που εκδίδει μη μετοχικές κινητές αξίες, το περιληπτικό σημείωμα 
ενημερωτικού δελτίου περιέχει τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήματος 
II. 

Άρθρο 4 

Βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για πιστωτικά ιδρύματα 

Όταν ο εκδότης είναι πιστωτικό ίδρυμα, το περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου περιέχει τις βασικές χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες που αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήματος III. 

Άρθρο 5 

Βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για ασφαλιστικές εταιρείες 

Όταν ο εκδότης είναι ασφαλιστική εταιρεία, το περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου περιέχει τις βασικές χρηματοοικο 
νομικές πληροφορίες που αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήματος IV. 

Άρθρο 6 

Βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για φορείς ειδικού σκοπού που εκδίδουν κινητές αξίες εξασφαλισμένες με 
περιουσιακά στοιχεία 

Όταν ο εκδότης είναι φορέας ειδικού σκοπού που εκδίδει κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία, το ενημερωτικό 
δελτίο περιέχει τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήματος V. 

Άρθρο 7 

Βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για κεφάλαια κλειστού τύπου 

Όταν ο εκδότης είναι κεφάλαιο κλειστού τύπου, το περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου περιέχει τις βασικές χρημα 
τοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήματος VI. 

Άρθρο 8 

Βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για εγγυητές 

Όταν στις κινητές αξίες προσαρτάται εγγύηση, οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εγγυητή παρουσιάζονται ως 
εάν ο εγγυητής να ήταν ο εκδότης του ίδιου είδους κινητής αξίας που αποτελεί το αντικείμενο της εγγύησης με χρήση των 
πινάκων των παραρτημάτων I έως VI. Όταν παρέχεται εγγύηση για κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία, οι 
βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εγγυητή παρουσιάζονται ως εάν ο εγγυητής να ήταν ο εκδότης των υποκεί 
μενων κινητών αξιών.
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ΤΜΗΜΑ 2 

Μορφή των βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου 

Άρθρο 9 

Μορφή των βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου 

1. Οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα σύμφωνα με τους πίνακες των παραρτη 
μάτων I έως VI του παρόντος κανονισμού. 

2. Οποιαδήποτε ιστορική χρηματοοικονομική πληροφορία περιλαμβάνεται στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου 
και δεν προέρχεται από τις οικονομικές καταστάσεις, επισημαίνεται ως τέτοιου είδους πληροφορία. 

3. Όταν πρέπει να συμπεριληφθούν στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου άτυπες (pro forma) πληροφορίες οι 
οποίες επηρεάζουν τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στον αντίστοιχο πίνακα των παραρτημάτων I 
έως VI του παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω άτυπες (pro forma) πληροφορίες παρουσιάζονται σε πρόσθετες στήλες των 
πινάκων των παραρτημάτων I έως VI του παρόντος κανονισμού ή σε χωριστό πίνακα. Όταν αυτό είναι αναγκαίο για την 
κατανόησή τους, οι άτυπες (pro forma) πληροφορίες συνοδεύονται από σύντομη επεξήγηση των αριθμητικών στοιχείων που 
παρουσιάζονται στις πρόσθετες στήλες ή στον χωριστό πίνακα. 

Όταν στην περίπτωση σημαντικής μεικτής μεταβολής περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο μόνον ποιοτικές πληροφορίες, 
στο περιληπτικό σημείωμα του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνεται σχετική δήλωση. 

4. Εάν ο εκδότης έχει πολύπλοκο χρηματοοικονομικό ιστορικό όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής, οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού 
δελτίου παρουσιάζονται κατά τρόπο που συνάδει με το ενημερωτικό δελτίο και με τη χρήση των σχετικών πινάκων στα 
παραρτήματα I έως VI του παρόντος κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

Άρθρο 10 

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου 

1. Όταν το ενημερωτικό δελτίο, είτε αποτελεί ενιαίο έγγραφο είτε απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα, περιέχει υπερσυνδέ 
σμους σε δικτυακούς τόπους, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους 
δικτυακούς τόπους δεν αποτελούν μέρος του ενημερωτικού δελτίου και δεν έχουν ελεγχθεί ούτε εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 
Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται σε υπερσυνδέσμους προς πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής. 

2. Όταν ένα ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (EE) 2017/1129, 
λαμβάνονται μέτρα στους δικτυακούς τόπους που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου προκειμένου 
αυτό να μην απευθύνεται σε κατοίκους κρατών μελών ή τρίτων χωρών πέραν εκείνων όπου οι κινητές αξίες προσφέρονται στο 
κοινό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 

Άρθρο 11 

Δεδομένα για την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων 

Όταν η αρμόδια αρχή παρέχει στην ΕΑΚΑΑ ηλεκτρονικό αντίγραφο εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν συμπληρωμάτων του και των τελικών όρων κατά περίπτωση, παρέχει επίσης στην ΕΑΚΑΑ τα σχετικά συνοδευτικά δεδομένα 
για την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων σύμφωνα με τους πίνακες του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 12 

Πρακτικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της αναγνωσιμότητας των δεδομένων από μηχανή 

Η αρμόδια αρχή παρέχει τα συνοδευτικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 11 σε συνήθη μορφότυπο XML και σύμφωνα με 
τον μορφότυπο και τα πρότυπα που αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήματος VII.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 13 

Προσδιορισμός του ενημερωτικού δελτίου 

Όταν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που αιτείται την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά υπέχει την 
υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου, το ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζεται σαφώς σε διαφήμιση μέσω: 

α) σαφούς αναφοράς του δικτυακού τόπου στον οποίο δημοσιεύεται, ή θα δημοσιευτεί, το ενημερωτικό δελτίο, όταν η 
διαφήμιση διαδίδεται σε γραπτή μορφή ή με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών· 

β) προσθήκης υπερσυνδέσμου προς το ενημερωτικό δελτίο και προς τους σχετικούς τελικούς όρους βασικού ενημερωτικού 
δελτίου, όταν η διαφήμιση διαδίδεται σε γραπτή μορφή με ηλεκτρονικά μέσα, ή μέσω της προσθήκης υπερσυνδέσμου προς τη 
σελίδα του δικτυακού τόπου στον οποίο θα δημοσιευτεί το ενημερωτικό δελτίο, εάν το ενημερωτικό δελτίο δεν έχει 
δημοσιευτεί ακόμη· 

γ) προσθήκης επακριβών πληροφοριών σχετικά με το σημείο από το οποίο μπορεί να ληφθεί το ενημερωτικό δελτίο, και 
επακριβών πληροφοριών σχετικά με την προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά που αφορά το ενημερωτικό δελτίο, όταν η διαφήμιση διαδίδεται σε μορφή ή με μέσα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των στοιχείων α) ή β). 

Άρθρο 14 

Υποχρεωτικό περιεχόμενο 

1. Οι διαφημίσεις που διαδίδονται προς δυνητικούς επενδυτές λιανικής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τη λέξη «διαφήμιση», με ευδιάκριτο τρόπο. Σε περίπτωση που η διαφήμιση διαδίδεται σε προφορική μορφή, ο σκοπός της 
κοινοποίησης προσδιορίζεται σαφώς στην αρχή του μηνύματος· 

β) δήλωση ότι η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να νοείται ως έγκριση των κινητών αξιών που προσφέρονται ή 
εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όταν η διαφήμιση περιέχει αναφορά σε ενημερωτικό δελτίο που έχει 
εγκριθεί από αρμόδια αρχή· 

γ) σύσταση προς τους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση 
προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης 
στις κινητές αξίες, όταν η διαφήμιση περιέχει αναφορά σε ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από αρμόδια αρχή· 

δ) την προειδοποίηση σχετικά με την κατανόηση, η οποία απαιτείται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ), όταν: 

i) η διαφήμιση αφορά περίπλοκες κινητές αξίες διαφορετικές από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 4 στοιχείο α) σημεία i), ii) και vi) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ( 7 ) και· 

ii) η προειδοποίηση σχετικά με την κατανόηση συμπεριλαμβάνεται, ή θα συμπεριληφθεί, στο περιληπτικό σημείωμα του 
ενημερωτικού δελτίου. 

2. Οι διαφημίσεις σε γραπτή μορφή, οι οποίες διαδίδονται σε δυνητικούς επενδυτές λιανικής, διαφέρουν σε ικανοποιητικό 
βαθμό ως προς τη μορφή και το μέγεθος από το ενημερωτικό δελτίο ώστε να μην είναι δυνατή η σύγχυση μεταξύ των δύο.
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( 6 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε 
ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1). 

( 7 ) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).



 

Άρθρο 15 

Διάδοση των διαφημίσεων 

1. Οι διαφημίσεις που διαδίδονται σε δυνητικούς επενδυτές τροποποιούνται όταν: 

α) δημοσιεύεται μετέπειτα συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129· 

β) το σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρεται στο συμπλήρωμα καθιστά την 
προηγουμένως διαδοθείσα διαφήμιση ουσιωδώς ανακριβή ή παραπλανητική. 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται μετά την οριστική λήξη της περιόδου δημόσιας προσφοράς ή μετά την έναρξη της 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα. 

2. Οι διαφημίσεις που τροποποιούνται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαδίδονται στους δυνητικούς επενδυτές χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν της δημοσίευσης του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου και περιέχουν όλα τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

α) σαφή αναφορά στην ανακριβή ή παραπλανητική έκδοση της διαφήμισης· 

β) επεξήγηση ότι η διαφήμιση έχει τροποποιηθεί διότι περιείχε ουσιωδώς ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· 

γ) σαφή περιγραφή των διαφορών μεταξύ των δύο εκδόσεων της διαφήμισης. 

3. Εξαιρουμένων των προφορικά διαδιδόμενων διαφημίσεων, οι διαφημίσεις που τροποποιούνται δυνάμει της παραγράφου 1 
διαδίδονται τουλάχιστον με τα ίδια μέσα με τα οποία διαδόθηκε η προηγούμενη διαφήμιση. 

Άρθρο 16 

Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές κινητών αξιών 

1. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε προφορική ή γραπτή μορφή σχετικά με δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή με 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, είτε ως διαφήμιση ή για άλλους σκοπούς: 

α) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο· 

β) δεν παραπέμπουν σε πληροφορίες που έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο· 

γ) δεν παρουσιάζουν τις πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο με ουσιωδώς μη ισορροπημένο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω της 
απόδοσης λιγότερης έμφασης στις αρνητικές πτυχές των πληροφοριών αυτών σε σχέση με τις θετικές πτυχές, μέσω της 
παράλειψης ή της επιλεκτικής παρουσίασης ορισμένων πληροφοριών· 

δ) δεν περιέχουν εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης επιδόσεων εκτός αν αυτά περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο αποτελούνται είτε από 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, αν το ενημερωτικό δελτίο έχει ήδη δημοσιευτεί, ή από πληροφορίες 
που πρέπει να συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, αν το ενημερωτικό δελτίο πρόκειται να δημοσιευτεί σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία. 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο δ), τα εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης των επιδόσεων αποτελούνται από 
οικονομικά μεγέθη μέτρησης των ιστορικών ή μελλοντικών χρηματοοικονομικών επιδόσεων, της χρηματοοικονομικής θέσης ή των 
ταμειακών ροών, πλην των οικονομικών μεγεθών μέτρησης που ορίζονται στο εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφο 
ράς.

EL L 166/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2019



 

Άρθρο 17 

Διαδικασία για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 

1. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο διαδίδεται διαφήμιση πιστεύει ότι το περιεχόμενο της εν λόγω 
διαφήμισης δεν είναι συνεπές με τις πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο, δύναται να ζητήσει τη βοήθεια της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους καταγωγής. Κατόπιν αιτήματος, η αρμόδια αρχή στην οποία διαδίδεται η διαφήμιση γνωστοποιεί 
τα ακόλουθα στοιχεία στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής: 

α) τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι το περιεχόμενο της διαφήμισης δεν είναι συνεπές με τις πληροφορίες στο 
ενημερωτικό δελτίο· 

β) τη σχετική διαφήμιση και, κατά περίπτωση, μετάφραση της διαφήμισης στη γλώσσα του ενημερωτικού δελτίου ή σε γλώσσα 
ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα. 

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν στην αρμόδια αρχή του κράτους στο 
οποίο διαδίδεται η διαφήμιση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης την οποία διενεργεί όσον αφορά τη συνέπεια της διαφήμισης με 
τις πληροφορίες του ενημερωτικού δελτίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

Άρθρο 18 

Δημοσίευση συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου 

1. Συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου δημοσιεύεται: 

α) όταν νέες ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους: 

i) εκδότη, όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά μετοχικές κινητές αξίες· 

ii) εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή άλλων κινητών αξιών που ισοδυναμούν με μετοχές στην περίπτωση κινητών αξιών 
που αναφέρονται στα άρθρα 19 παράγραφος 2, 19 παράγραφος 3, ή 20 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής· 

iii) εκδότη των υποκείμενων μετοχών πιστοποιητικών αποθετηρίου που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 14 του κατ’ εξου 
σιοδότηση κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής· 

β) εκδότη που έχει δημοσιεύσει πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, όταν η πρόγνωση ή 
η εκτίμηση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 2019/980 
της Επιτροπής· 

γ) όταν συμπεριλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο τροποποίηση πρόβλεψης ή εκτίμησης κερδών, ή όταν αποσύρεται πρό 
βλεψη ή εκτίμηση κερδών· 

δ) όταν σημειώνεται αλλαγή στον έλεγχο όσον αφορά οποιονδήποτε από τους ακόλουθους: 

i) εκδότη, όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά μετοχικές κινητές αξίες· 

ii) εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή άλλων κινητών αξιών που ισοδυναμούν με μετοχές όταν το ενημερωτικό δελτίο 
αφορά μετοχικές κινητές αξίες που αναφέρονται στα άρθρα 19 παράγραφος 2, 19 παράγραφος 3, ή 20 παράγραφος 2 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής· 

iii) εκδότη των υποκείμενων μετοχών πιστοποιητικών αποθετηρίου που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 14 του κατ’ εξου 
σιοδότηση κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής·
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ε) όταν τρίτα μέρη προβαίνουν σε νέα δημόσια προσφορά εξαγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 8 ) ή καθίσταται διαθέσιμο το αποτέλεσμα 
οποιασδήποτε προσφοράς εξαγοράς σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη κινητών αξιών: 

i) τη μετοχή του εκδότη, όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά μετοχικές κινητές αξίες· 

ii) τη μετοχή του εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή άλλων κινητών αξιών που ισοδυναμούν με μετοχές όταν το 
ενημερωτικό δελτίο αφορά μετοχικές κινητές αξίες που αναφέρονται στα άρθρα 19 παράγραφος 2, 19 παράγραφος 
3, ή 20 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής· 

iii) τη μετοχή του εκδότη των υποκείμενων μετοχών πιστοποιητικών αποθετηρίου όταν το ενημερωτικό δελτίο έχει καταρτι 
στεί σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής· 

στ) όταν η δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο καθίσταται επαρκής ή ανεπαρκής για 
τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη, σε σχέση με: 

i) μετοχικές κινητές αξίες· 

ii) κινητές αξίες μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες που αναφέρονται στα άρθρα 19 παράγραφος 2, 19 παράγραφος 3 του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής· 

iii) πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδίδονται επί μετοχών όπως αναφέρεται στα άρθρα 6 και 14 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής· 

ζ) όταν εκδότης επιδιώκει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε τουλάχιστον μία επιπλέον ρυθμιζόμενη αγορά σε τουλάχιστον 
ένα επιπλέον κράτος μέλος ή προτίθεται να προβεί σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε τουλάχιστον ένα επιπλέον κράτος 
μέλος που δεν αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο· 

η) στην περίπτωση ενημερωτικού δελτίου που αφορά μετοχικές κινητές αξίες ή άλλες κινητές άξιες που αναφέρονται στα άρθρα 
19 παράγραφος 2, 19 παράγραφος 3, ή 20 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2019/980 της Επιτροπής, 
μια νέα σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση είναι πιθανό να οδηγήσει σε σημαντική μεταβολή κατά την έννοια του 
άρθρου 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

θ) όταν αυξάνεται το συνολικό ονομαστικό ποσό του προγράμματος προσφοράς, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Άρθρο 19 

Μεταφόρτωση εγγράφων και συνοδευτικών δεδομένων 

Κατά τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 6 του κανονισμού (EE) 
2017/1129 στην πύλη κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή με 
δυνατότητα αναζήτησης, η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί και συνοδεύονται από τα δεδομένα που σχετίζονται με τα έγγραφα 
αυτά, όπως προσδιορίζονται στους πίνακες του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού σε συνήθη μορφότυπο XML. 

Άρθρο 20 

Επεξεργασία και κοινοποίηση εγγράφων και συνοδευτικών δεδομένων 

1. Η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζει ότι η πύλη κοινοποίησης επεξεργάζεται και ελέγχει αυτομάτως όλα τα έγγραφα και τα συνοδευτικά 
δεδομένα που μεταφορτώνονται και ενημερώνει την αρμόδια αρχή που τα μεταφόρτωσε για το αν η μεταφόρτωση ήταν επιτυχής 
και αν περιείχε οποιοδήποτε σφάλμα. 

2. Η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζει ότι η πύλη κοινοποίησης αποστέλλει κοινοποιήσεις των μεταφορτωμένων εγγράφων και των 
συνοδευτικών δεδομένων στις σχετικές αρμόδιες αρχές.
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( 8 ) Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές 
εξαγοράς (ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12-23).



 

Άρθρο 21 

Τηλεφόρτωση εγγράφων και συνοδευτικών δεδομένων 

Η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζει ότι η πύλη κοινοποίησης αποστέλλει κοινοποιήσεις των μεταφορτωμένων εγγράφων και των συνοδευτικών 
δεδομένων στις σχετικές αρμόδιες αρχές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22 

Κατάργηση 

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014 καταργείται. 

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/301 καταργείται. 

Άρθρο 23 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2019. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ) 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «*» αναφέρεται σε υποχρεωτικές πληροφορίες ή αντίστοιχες πληροφορίες όταν ο εκδότης δεν 
χρησιμοποιεί Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ). Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετικό 
τίτλο για να παρουσιάσει ουσιαστικά τις ίδιες πληροφορίες που προβλέπονται στον πίνακα, όταν ο εν λόγω εναλλακτικός 
τίτλος χρησιμοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «#» υποδηλώνει ότι εάν οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται σε άλλο σημείο του ενημερω 
τικού δελτίου είναι υποχρεωτικές. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «~» σε σχέση με αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου αναφέρεται σε επενδύσεις στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ). 

Πίνακας 1 

Λογαριασμός αποτελεσμάτων για μη χρηματοοικονομικές οντότητες (μετοχικές κινητές αξίες) 

Έτος Έτος -1 Έτος -2 Ενδιάμεση 
τιμή 

Συγκριτική ενδιά 
μεση τιμή για την 
ίδια περίοδο του 

προηγούμενου 
έτους 

*Σύνολο εσόδων 
*Κέρδη/ζημίες εκμετάλλευσης ή άλλο παρόμοιο 
μέγεθος μέτρησης των χρηματοοικονομικών επιδό 
σεων που χρησιμοποιείται από τον εκδότη στις οικο 
νομικές καταστάσεις 
*Καθαρό κέρδος ή ζημία (για ενοποιημένες οικονο 
μικές καταστάσεις καθαρό κέρδος ή ζημία που απο 
δίδεται στους κατόχους ιδίων κεφαλαίων της μητρι 
κής) 
#Ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων 
#Περιθώριο κέρδους εκμετάλλευσης 
#Περιθώριο καθαρού κέρδους 
#Κέρδη ανά μετοχή 

Πίνακας 2 

Ισολογισμός για μη χρηματοοικονομικές οντότητες (μετοχικές κινητές αξίες) 

Έτος Έτος -1 Έτος -2 Ενδιάμεση τιμή 

*Σύνολο ενεργητικού 
*Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
#Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (μακροπρόθεσμο 
χρέος συν βραχυπρόθεσμο χρέος μείον ρευστά διαθέσι 
μα) 

Πίνακας 3 

Κατάσταση ταμειακών ροών για μη χρηματοοικονομικές οντότητες (μετοχικές κινητές αξίες) 

Έτος Έτος -1 Ενδιάμεση τιμή 

Συγκριτική ενδιά 
μεση τιμή για την 
ίδια περίοδο του 

προηγούμενου 
έτους 

*Σχετικές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες και/ή ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες και/ή μετρητά από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΜΗ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ) 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «*» αναφέρεται σε υποχρεωτικές πληροφορίες ή αντίστοιχες πληροφορίες όταν ο εκδότης δεν 
χρησιμοποιεί Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ). Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετικό 
τίτλο για να παρουσιάσει ουσιαστικά τις ίδιες πληροφορίες που προβλέπονται στον πίνακα, όταν ο εν λόγω εναλλακτικός 
τίτλος χρησιμοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «#» υποδηλώνει ότι εάν οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται σε άλλο σημείο του ενημερω 
τικού δελτίου είναι υποχρεωτικές. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «~» σε σχέση με αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου αναφέρεται σε επενδύσεις στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ). 

Πίνακας 1 

Λογαριασμός αποτελεσμάτων για μη μετοχικές κινητές αξίες 

Έτος Έτος -1 Ενδιάμεση τιμή 

Συγκριτική ενδιά 
μεση τιμή για την 
ίδια περίοδο του 

προηγούμενου 
έτους 

*Κέρδη/ζημίες εκμετάλλευσης ή άλλο παρόμοιο μέγεθος 
μέτρησης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων που χρη 
σιμοποιείται από τον εκδότη στις οικονομικές καταστά 
σεις 

Πίνακας 2 

Ισολογισμός για μη μετοχικές κινητές αξίες 

Έτος Έτος -1 Ενδιάμεση τιμή 

*Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (μακροπρόθεσμο χρέος συν 
βραχυπρόθεσμο χρέος μείον ρευστά διαθέσιμα) 

#Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητι 
κό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 

#Δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια (συνολικές υποχρεώσεις/ 
σύνολο ιδίων κεφαλαίων) 

#Δείκτης κάλυψης τόκων (έσοδα εκμετάλλευσης/έξοδα για 
τόκους) 

Πίνακας 3 

Κατάσταση ταμειακών ροών για μη μετοχικές κινητές αξίες 

Έτος Έτος -1 Ενδιάμεση τιμή 

Συγκριτική ενδιά 
μεση τιμή για την 
ίδια περίοδο του 

προηγούμενου 
έτους 

* Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριό 
τητες 

* Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστη 
ριότητες 

* Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριό 
τητες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ) 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «*» αναφέρεται σε υποχρεωτικές πληροφορίες ή αντίστοιχες πληροφορίες όταν ο εκδότης δεν 
χρησιμοποιεί Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ). Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετικό 
τίτλο για να παρουσιάσει ουσιαστικά τις ίδιες πληροφορίες που προβλέπονται στον πίνακα, όταν ο εν λόγω εναλλακτικός 
τίτλος χρησιμοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «#» υποδηλώνει ότι εάν οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται σε άλλο σημείο του ενημερω 
τικού δελτίου είναι υποχρεωτικές. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «~» σε σχέση με αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου αναφέρεται σε επενδύσεις στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ). 

Πίνακας 1 

Λογαριασμός αποτελεσμάτων για πιστωτικά ιδρύματα 

Έτος Έτος -1 Έτος -2 ( 1 ) Ενδιάμεση τιμή 

Συγκριτική 
ενδιάμεση τιμή 

για την ίδια 
περίοδο του 

προηγούμενου 
έτους 

*Καθαρά έσοδα από τόκους (ή ισοδύναμο) 

*Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 

*Καθαρή ζημία απομείωσης χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

*Καθαρό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 

*Μέγεθος μέτρησης των χρηματοοικονομικών επιδό 
σεων που χρησιμοποιείται από τον εκδότη στις οικο 
νομικές καταστάσεις, όπως κέρδος εκμετάλλευσης 

*Καθαρό κέρδος ή ζημία (για ενοποιημένες οικονο 
μικές καταστάσεις καθαρό κέρδος ή καθαρή ζημία 
που αποδίδεται στους κατόχους ιδίων κεφαλαίων της 
μητρικής) 

#Κέρδη ανά μετοχή (μόνον για εκδότες μετοχικών 
κινητών αξιών) 

( 1 ) Συμπληρώστε τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον αριθμό των ετών για τα οποία ισχύει η σχετική απαίτηση παροχής 
πληροφοριών δυνάμει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 980/2019. 

Πίνακας 2 

Ισολογισμός για πιστωτικά ιδρύματα 

Έτος Έτος -1 Έτος -2 ( 1 ) Ενδιάμεση τιμή 

#Τιμή ως 
αποτέλεσμα από την 

πλέον πρόσφατη 
διαδικασία εποπτικού 

ελέγχου και 
αξιολόγησης 

*Σύνολο ενεργητικού 

*Χρέος με εξοφλητική προτεραιότητα 

*Χρέος μειωμένης εξασφάλισης 

*Δάνεια και εισπρακτέες απαιτήσεις από πελάτες 
(καθαρά)
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Έτος Έτος -1 Έτος -2 ( 1 ) Ενδιάμεση τιμή 

#Τιμή ως 
αποτέλεσμα από την 

πλέον πρόσφατη 
διαδικασία εποπτικού 

ελέγχου και 
αξιολόγησης 

*Καταθέσεις από πελάτες 

*Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

#Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (βάσει καθαρής λογι 
στικής αξίας)/Δάνεια και εισπρακτέες απαιτήσεις) 

#Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγο 
ρίας 1 (CET1) ή άλλος σχετικός εποπτικός δείκτης 
κεφαλαιακής επάρκειας ανάλογα με την έκδοση 

#Συνολικός δείκτης κεφαλαίου 

#Δείκτης μόχλευσης υπολογιζόμενος βάσει του 
εφαρμοστέου κανονιστικού πλαισίου 

( 1 ) Συμπληρώστε τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον αριθμό των ετών για τα οποία ισχύει η σχετική απαίτηση παροχής 
πληροφοριών δυνάμει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 980/2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ) 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «*» αναφέρεται σε υποχρεωτικές πληροφορίες ή αντίστοιχες πληροφορίες όταν ο εκδότης δεν 
χρησιμοποιεί Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ). Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετικό 
τίτλο για να παρουσιάσει ουσιαστικά τις ίδιες πληροφορίες που προβλέπονται στον πίνακα, όταν ο εν λόγω εναλλακτικός 
τίτλος χρησιμοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «#» υποδηλώνει ότι εάν οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται σε άλλο σημείο του ενημερω 
τικού δελτίου είναι υποχρεωτικές. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «~» σε σχέση με αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου αναφέρεται σε επενδύσεις στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ). 

Πίνακας 1 

Λογαριασμός αποτελεσμάτων για ασφαλιστικές εταιρείες 

Έτος Έτος -1 Έτος -2 ( 1 ) Ενδιάμεση τιμή 

Συγκριτική 
ενδιάμεση τιμή 

για την ίδια 
περίοδο του 

προηγούμενου 
έτους 

*Καθαρά ασφάλιστρα 

*Καθαρές παροχές και αποζημιώσεις 

*Κέρδη προ φόρων 

*Κέρδος εκμετάλλευσης (διάκριση μεταξύ κλάδου 
ζωής και κλάδου ζημιών) 

*Καθαρό κέρδος ή ζημία (για ενοποιημένες οικονο 
μικές καταστάσεις καθαρό κέρδος ή καθαρή ζημία 
που αποδίδεται στους μετόχους της μητρικής) 

#Ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων (καθαρά 
ασφάλιστρα) 

#Κέρδη ανά μετοχή (μόνον για εκδότες μετοχικών 
κινητών αξιών) 

( 1 ) Συμπληρώστε τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον αριθμό των ετών για τα οποία ισχύει η σχετική απαίτηση παροχής 
πληροφοριών δυνάμει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 980/2019. 

Πίνακας 2 

Ισολογισμός για ασφαλιστικές εταιρείες 

Έτος Έτος -1 Έτος -2 ( 1 ) Ενδιάμεση τιμή 

*Επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με συμβάσεις 
ασφάλισης που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύ 
σεις 

*Σύνολο ενεργητικού 

*Υποχρεώσεις από συμβάσεις ασφάλισης 

*Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

*Σύνολο παθητικού 

*Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
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Έτος Έτος -1 Έτος -2 ( 1 ) Ενδιάμεση τιμή 

#Δείκτης κάλυψης φερεγγυότητας (Δείκτης Φερεγγυό 
τητα II - Δείκτης SII) ή άλλος σχετικός εποπτικός δεί 
κτης κεφαλαιακής επάρκειας ανάλογα με την έκδοση 

#Δείκτης ζημιών 

#Συνδυαστικός δείκτης (αποζημιώσεις + έξοδα/ασφάλι 
στρα για την περίοδο) 

( 1 ) Συμπληρώστε τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον αριθμό των ετών για τα οποία ισχύει η σχετική απαίτηση παροχής 
πληροφοριών δυνάμει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 980/2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «*» αναφέρεται σε υποχρεωτικές πληροφορίες ή αντίστοιχες πληροφορίες όταν ο εκδότης δεν 
χρησιμοποιεί Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ). Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετικό 
τίτλο για να παρουσιάσει ουσιαστικά τις ίδιες πληροφορίες που προβλέπονται στον πίνακα, όταν ο εν λόγω εναλλακτικός 
τίτλος χρησιμοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «#» υποδηλώνει ότι εάν οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται σε άλλο σημείο του ενημερω 
τικού δελτίου είναι υποχρεωτικές. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «~» σε σχέση με αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου αναφέρεται σε επενδύσεις στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ). 

Πίνακας 1 

Λογαριασμός αποτελεσμάτων για φορείς ειδικού σκοπού σε σχέση με κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά 
στοιχεία 

Έτος Έτος -1 

*Καθαρό κέρδος ή ζημία 

Πίνακας 2 

Ισολογισμός για φορείς ειδικού σκοπού σε σχέση με κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία 

Έτος Έτος -1 

*Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

*Σύνολο υποχρεώσεων 

*Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι 
χεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

*Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιου 
σιακά στοιχεία 

*Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία εάν είναι σημαντικά για την επι 
χειρηματική δραστηριότητα του φορέα 

*Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων 

*Παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρε 
ώσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «*» αναφέρεται σε υποχρεωτικές πληροφορίες ή αντίστοιχες πληροφορίες όταν ο εκδότης δεν 
χρησιμοποιεί Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ). Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετικό 
τίτλο για να παρουσιάσει ουσιαστικά τις ίδιες πληροφορίες που προβλέπονται στον πίνακα, όταν ο εν λόγω εναλλακτικός 
τίτλος χρησιμοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «#» υποδηλώνει ότι εάν οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται σε άλλο σημείο του ενημερω 
τικού δελτίου είναι υποχρεωτικές. 

— Εγγραφή που επισημαίνεται με «~» σε σχέση με αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου αναφέρεται σε επενδύσεις στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ). 

Πίνακας 1 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ταμεία κλειστού τύπου 

Κατηγορία μετοχών Σύνολο ΚΑΕ Αριθ. μετοχών/μεριδίων ~ΚΑΕ/μετοχή ή αγοραία 
τιμή/μετοχή/μερίδιο 

#Ιστορικές επιδόσεις του 
αμοιβαίου κεφαλαίου 

A XXX XX X 

Γενικό σύνολο Γενικό σύνολο 

Πίνακας 2 

Λογαριασμός αποτελεσμάτων για αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου 

Έτος Έτος -1 Έτος -2 Ενδιάμεση τιμή 

Συγκριτική 
ενδιάμεση τιμή 

για την ίδια 
περίοδο του 

προηγούμενου 
έτους 

*Σύνολο καθαρών εσόδων/Καθαρά έσοδα από 
τοποθετήσεις ή σύνολο εσόδων πριν από τα 
λειτουργικά έξοδα 

*Καθαρό κέρδος/(ζημία) 

*Αμοιβές επιδόσεων (σωρευμένες/καταβληθεί 
σες) 

*Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σωρευμένες/ 
καταβληθείσες) σε παρόχους υπηρεσιών 

*Οποιαδήποτε άλλη σημαντική αμοιβή (δε 
δουλευμένη/καταβληθείσα) σε παρόχους υπη 
ρεσιών 

#Κέρδη ανά μετοχή 

Πίνακας 3 

Ισολογισμός για αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου 

Έτος Έτος -1 Έτος -2 Ενδιάμεση τιμή 

*Σύνολο καθαρού ενεργητικού 

#Δείκτης μόχλευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΑΚΑΑ 

Πίνακας 1 

Αριθμός Πεδίο Περιεχόμενο που πρέπει να αναφέρεται Μορφότυπος και πρότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
την υποβολή στοιχείων 

1. Εθνικός κωδικός 
αναγνώρισης 

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης 
του μεταφορτωμένου αρχείου, 
χορηγείται από την αποστέλ 
λουσα εθνική αρμόδια αρχή 

{ALPHANUM-50} 

2. Σχετικός εθνικός 
κωδικός αναγνώρισης 

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης 
του αρχείου με το οποίο σχετί 
ζεται το μεταφορτωμένο αρχείο, 
χορηγείται από την αποστέλ 
λουσα εθνική αρμόδια αρχή 
Δεν υποβάλλεται εάν ο σχετικός 
εθνικός κωδικός αναγνώρισης 
είναι άνευ αντικειμένου 

{ALPHANUM-50} 

3. Κράτος μέλος απο 
στολής 

Κωδικός χώρας του κράτους 
μέλους που ενέκρινε το μετα 
φορτωμένο αρχείο ή με τον 
οποίο κατατέθηκε το μεταφορ 
τωμένο αρχείο 

{COUNTRYCODE_2} 

4. Κράτος(-η) μέλος(-η) 
παραλαβής 

Κωδικός χώρας του (των) κρά 
τους(-ών) μέλους(-ών) στο (στα) 
οποίο(-α) κοινοποιείται ή γνω 
στοποιείται το μεταφορτωμένο 
αρχείο 
Όταν η γνωστοποίηση αφορά 
περισσότερα κράτη μέλη, το 
πεδίο 4 συμπληρώνεται όσες 
φορές απαιτείται 

{COUNTRYCODE_2} 

5. Είδος εγγράφου Το είδος του (των) μεταφορτω 
μένου(-ων) εγγράφου(-ων) 

Επιλογή από κατάλογο προκαθορισμένων πεδίων: 
— «BPFT» — Βασικό ενημερωτικό δελτίο με τελικούς 

όρους 
— «BPWO» — Βασικό ενημερωτικό δελτίο χωρίς τελι 

κούς όρους 
— «STDA» — Αυτοτελές ενημερωτικό δελτίο 
— «REGN» — Έγγραφο αναφοράς 
— «URGN» — Γενικό έγγραφο αναφοράς 
— «SECN» — Σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου 
— «FTWS» — Τελικοί όροι, συμπεριλαμβανομένου του 

περιληπτικού σημειώματος της συγκεκριμένης έκδοσης 
που επισυνάπτεται σε αυτούς 

— «SMRY» — Περιληπτικό σημείωμα 
— «SUPP» — Συμπλήρωμα 
— «SUMT» — Μετάφραση του περιληπτικού σημει 

ώματος 
— «COAP» – Πιστοποιητικό έγκρισης 
— «AMND» — Τροποποίηση 
Όταν γνωστοποιούνται περισσότερα έγγραφα, το πεδίο [5] 
συμπληρώνεται όσες φορές είναι αναγκαίο για να παρα 
σχεθεί περιγραφή κάθε έγγραφου από τα οποία αποτελεί 
ται το αρχείο
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Αριθμός Πεδίο Περιεχόμενο που πρέπει να αναφέρεται Μορφότυπος και πρότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
την υποβολή στοιχείων 

6. Είδος δομής Η μορφή που επιλέγεται για το 
ενημερωτικό δελτίο 

Επιλογή από κατάλογο προκαθορισμένων πεδίων: 
— «SNGL» — Ενημερωτικό δελτίο σε ένα ενιαίο έγγραφο 
— «SPWS» — Ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από 

χωριστά έγγραφα, με περιληπτικό σημείωμα 
— «SPWO» — Ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από 

χωριστά έγγραφα, χωρίς περιληπτικό σημείωμα 

7. Ημερομηνία έγκρισης 
ή κατάθεσης 

Η ημερομηνία κατά την οποία 
εγκρίθηκε ή κατατέθηκε το 
μεταφορτωμένο αρχείο 

{DATEFORMAT} 

8. Γλώσσα Η γλώσσα της ΕΕ στην οποία 
έχει συνταχθεί το μεταφορτωμένο 
αρχείο 

{LANGUAGE} 

9. Επίσημο όνομα του 
προσφέροντος 

Ονοματεπώνυμο του προσφέρο 
ντος στην περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι φυσικό πρό 
σωπο 
Όταν γνωστοποιούνται περισσό 
τεροι προσφέροντες, το πεδίο [9] 
συμπληρώνεται όσες φορές 
απαιτείται 

{ALPHANUM-280} 

10. Επίσημο όνομα του 
εγγυητή 

Ονοματεπώνυμο του εγγυητή 
στην περίπτωση που ο εγγυητής 
είναι φυσικό πρόσωπο 
Όταν γνωστοποιούνται περισσό 
τεροι εγγυητές, το πεδίο [10] 
συμπληρώνεται όσες φορές 
απαιτείται 

{ALPHANUM-280} 

11. LEI εκδότη Αναγνωριστικός κωδικός νομικής 
οντότητας (Legal Entity Identi
fier) του εκδότη 
Όταν γνωστοποιούνται περισσό 
τεροι εκδότες, το πεδίο [11] 
συμπληρώνεται όσες φορές 
απαιτείται 

{LEI} 

12. LEI προσφέροντος Αναγνωριστικός κωδικός νομικής 
οντότητας (Legal Entity Identi
fier) του προσφέροντος 
Όταν γνωστοποιούνται περισσό 
τεροι προσφέροντες, το πεδίο 
[12] συμπληρώνεται όσες φορές 
απαιτείται 

{LEI} 

13. LEI εγγυητή Αναγνωριστικός κωδικός νομικής 
οντότητας (Legal Entity Identi
fier) του εγγυητή 
Όταν γνωστοποιούνται περισσό 
τεροι εγγυητές, το πεδίο [13] 
συμπληρώνεται όσες φορές 
απαιτείται 

{LEI}
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Αριθμός Πεδίο Περιεχόμενο που πρέπει να αναφέρεται Μορφότυπος και πρότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
την υποβολή στοιχείων 

14. Κατοικία προσφέρο 
ντος 

Κατοικία προσφέροντος στην 
περίπτωση που ο προσφέρων 
είναι φυσικό πρόσωπο 
Όταν γνωστοποιούνται περισσό 
τεροι προσφέροντες, το πεδίο 
[14] συμπληρώνεται όσες φορές 
απαιτείται 

{COUNTRYCODE_2} 

15. Κατοικία εγγυητή Κατοικία εγγυητή στην περί 
πτωση που ο εγγυητής είναι 
φυσικό πρόσωπο 
Όταν γνωστοποιούνται περισσό 
τεροι εγγυητές, το πεδίο [15] 
συμπληρώνεται όσες φορές 
απαιτείται 

{COUNTRYCODE_2} 

16. FISN Σύντομη ονομασία χρηματοπι 
στωτικού μέσου για την κινητή 
αξία 
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 

{FISN} 

17. ISIN Διεθνής αριθμός αναγνώρισης 
τίτλων 

{ISIN} 

18. CFI Κωδικός ταξινόμησης χρηματο 
πιστωτικού μέσου 
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 

{CFI_CODE} 

19. Νόμισμα έκδοσης Κωδικός του νομίσματος στο 
οποίο αποτιμάται η ονομαστική 
ή ενδεικτική αξία 
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 

{CURRENCYCODE_3} 

20. Ονομαστική αξία ανά 
μονάδα 

Ονομαστική αξία ή ενδεικτική 
αξία ανά μονάδα στο νόμισμα 
έκδοσης 
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 
Πεδίο που ισχύει για κινητές 
αξίες με καθορισμένη ονομαστική 
αξία 

{DECIMAL-18/5} 

21. Αναγνωριστικό ή 
ονομασία του υπο 
κείμενου 

Κωδικός ISIN της υποκείμενης 
κινητής αξίας/δείκτης ή ονομασία 
της υποκείμενης κινητής αξίας/ 
δείκτης εάν δεν υφίσταται ISIN 
Όταν πρόκειται για δέσμη κινη 
τών αξιών, να προσδιορίζονται 
αντιστοίχως 
Πεδίο που ισχύει για κινητές 
αξίες με καθορισμένο υποκείμε 
νο. Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 
τέτοιου είδους κινητών αξιών 

Για μοναδικό υποκείμενο: 
— Σε περίπτωση κινητής αξίας ή δείκτη με υφιστάμενο 

ISIN: {ISIN} 
— Στην περίπτωση που ο δείκτης δεν διαθέτει ISIN: {IN

DEX} 
— Ειδάλλως: {ALPHANUM-50} 
Για πολλαπλά υποκείμενα (περισσότερα του ενός): «BSKT»
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Αριθμός Πεδίο Περιεχόμενο που πρέπει να αναφέρεται Μορφότυπος και πρότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
την υποβολή στοιχείων 

22. Ληκτότητα ή ημερο 
μηνία λήξης 

Ληκτότητα ή ημερομηνία λήξης 
της κινητής αξίας, κατά περί 
πτωση 
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 
Πεδίο που ισχύει για κινητές 
αξίες με καθορισμένη λήξη 

{DATEFORMAT} 
Για διαρκείς χρεωστικούς τίτλους, το πεδίο 22 θα πρέπει 
να συμπληρώνεται με την τιμή 9999-12-31. 

23. Προσφερόμενος 
όγκος 

Αριθμός προσφερόμενων κινητών 
αξιών 
Πεδίο που ισχύει μόνον για 
μετοχικές κινητές αξίες 
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 

{INTEGER-18} 
Είτε ως ενιαία τιμή, είτε ως εύρος τιμών, μέγιστο 

24. Τιμή προσφοράς Τιμή ανά προσφερόμενη κινητή 
αξία, σε χρηματική αξία Το 
νόμισμα της τιμής είναι το 
νόμισμα έκδοσης 
Πεδίο που ισχύει μόνον για 
μετοχικές κινητές αξίες 
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 

{DECIMAL-18/5} 
Είτε ως ενιαία τιμή, είτε ως εύρος τιμών, μέγιστο 
«PNDG» σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς δεν είναι 
διαθέσιμη, αλλά εκκρεμεί 
«NOAP» σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή προσφο 
ράς 

25. Προσφερόμενο τίμη 
μα 

Συνολικό προσφερόμενο ποσό, 
σε χρηματική αξία στο νόμισμα 
έκδοσης 
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 

{DECIMAL-18/5} 
Είτε ως ενιαία τιμή, είτε ως εύρος τιμών, μέγιστο 
«PNDG» σε περίπτωση που το προσφερόμενο τίμημα δεν 
είναι διαθέσιμο, αλλά εκκρεμεί 
«NOAP» σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το προσφε 
ρόμενο τίμημα 

26. Είδος κινητής αξίας Ταξινόμηση κατηγοριών μετοχι 
κών και μη μετοχικών κινητών 
αξιών 
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για κάθε ISIN 

Επιλογή από κατάλογο προκαθορισμένων πεδίων: 
Μετοχική 
— «SHRS»: Μετοχή 
— «UCEF»: Μερίδιο ή μετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια κλει 

στού τύπου 
— «CVTS»: Μετατρέψιμη κινητή αξία 
— «DRCP»: Πιστοποιητικό κατάθεσης 
— «OTHR»: Άλλη μετοχική κινητή αξία 
Χρέος 
— «DWLD»: Χρέος με ονομαστική αξία ανά μονάδα του 

λάχιστον 100 000 EUR 
— «DWHD»: Χρέος με ονομαστική αξία ανά μονάδα 

λιγότερο από 100 000 EUR 
— «DLRM»: Χρέος με ονομαστική αξία ανά μονάδα λιγό 

τερο από 100 000 EUR σε διαπραγμάτευση σε ρυθ 
μιζόμενη αγορά στην οποία έχουν πρόσβαση μόνον 
ειδικοί επενδυτές 

«ABSE»: ABS 
«DERV»: Παράγωγη κινητή αξία
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Αριθμός Πεδίο Περιεχόμενο που πρέπει να αναφέρεται Μορφότυπος και πρότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
την υποβολή στοιχείων 

27. Είδος προσφοράς/ει 
σαγωγής 

Ταξινομία σύμφωνα με τον 
κανονισμό για το ενημερωτικό 
δελτίο και τις πράξεις MiFID/ 
MIFIR 

Επιλογή από κατάλογο προκαθορισμένων πεδίων: 
— «IOWA»: Αρχική προσφορά χωρίς εισαγωγή προς δια 

πραγμάτευση/εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών 
— «SOWA»: Δευτερογενής προσφορά χωρίς εισαγωγή 

προς διαπραγμάτευση/εισαγωγή σε χρηματιστήριο 
αξιών 

— «IRMT»: Αρχική εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά 

— «IPTM»: Αρχική εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά από προηγούμενη διαπραγμάτευση 
σε ΠΜΔ 

— «IMTF»: Αρχική εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 
ΠΜΔ με δημόσια προσφορά 

— «SIRM»: Δευτερογενής έκδοση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
ή ΠΜΔ 

28. Χαρακτηριστικά του 
τόπου διαπραγμά 
τευσης στον οποίο 
εισάγεται αρχικά η 
κινητή αξία προς 
διαπραγμάτευση 

Ταξινομία σύμφωνα με τον 
κανονισμό για το ενημερωτικό 
δελτίο και τις πράξεις MiFID/ 
MIFIR 

Επιλογή από κατάλογο προκαθορισμένων πεδίων: 
— «RMKT»: ρυθμιζόμενη αγορά ανοικτή σε όλους τους 

επενδυτές 
— «RMQI»: ρυθμιζόμενη αγορά, ή τμήμα αυτής, περιορι 

σμένο σε ειδικούς επενδυτές 
— «MSGM»: ΠΜΔ που αποτελεί αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ 
— «MLTF»: ΠΜΔ που δεν αποτελεί αγορά ανάπτυξης 

ΜΜΕ 
29. Καθεστώς γνωστο 

ποίησης 
Ο αριθμός παραρτήματος σύμ 
φωνα με το οποίο καταρτίζεται 
το ενημερωτικό δελτίο βάσει του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) [] της Επιτροπής 
Όταν γνωστοποιούνται περισσό 
τερα παραρτήματα, το πεδίο 29 
συμπληρώνεται όσες φορές 
απαιτείται 

{INTEGER-2} Από 1 έως [29] 

30. Κατηγορία ενημερω 
τικού δελτίου ανά 
πτυξης ΕΕ 

Λόγος για τον οποίο χρησιμο 
ποιήθηκε ενημερωτικό δελτίο 
ανάπτυξης ΕΕ 

Επιλογή από κατάλογο προκαθορισμένων πεδίων: 
— «S15A»: ΜΜΕ βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 

στοιχείο α) του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο 
— «I15B»: Εκδότης εκτός των ΜΜΕ βάσει του άρθρου 15 

παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το 
ενημερωτικό δελτίο 

— «I15C»: Εκδότης εκτός των ΜΜΕ βάσει του άρθρου 15 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού για το 
ενημερωτικό δελτίο 

— «O15D»: Προσφέρων κινητές αξίες βάσει του άρθρου 
15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού για το 
ενημερωτικό δελτίο 

Πίνακας 2 

Σύμβολο Τύπος δεδομένων Ορισμός 

{ALPHANUM-n} Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Πεδίο με ελεύθερο κείμενο 

{CFI_CODE} 6 χαρακτήρες Κωδικός κατάταξης μέσου (CFI), όπως 
ορίζεται στο ISO 10962 

{COUNTRYCODE_2} 2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, όπως 
ορίζεται στον κωδικό χώρας ISO 3166- 
1 alpha-2 

{DATEFORMAT} Ημερομηνίες με τον ακόλουθο μορφό 
τυπο: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ 
Οι ημερομηνίες πρέπει να αναφέρονται 
σε UTC 

Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601
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Σύμβολο Τύπος δεδομένων Ορισμός 

{LANGUAGE} Κωδικός με 2 χαρακτήρες ISO 639 -1 

{LEI} 20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότη 
τας, όπως ορίζεται στο ISO 17442 

{FISN} 35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες με την 
ακόλουθη δομή 

Κωδικός FISN, όπως ορίζεται στο ISO 
18774 

{ISIN} 12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 
6166 

{CURRENCYCODE_3} 3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα, 
όπως ορίζεται στους κωδικούς νομίσμα 
τος ISO 4217 

{DECIMAL-n/m} Δεκαδικός αριθμός με έως n ψηφία 
συνολικά, εκ των οποίων έως m ψηφία 
μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία 

Αριθμητικό πεδίο 
Σημείο υποδιαστολής:«.» (τελεία) 
Οι τιμές στρογγυλοποιούνται χωρίς απο 
κοπή 

{INTEGER-n} Ακέραιος αριθμός με έως n ψηφία 
συνολικά 

Αριθμητικό πεδίο 

{INDEX} 4 αλφαβητικοί χαρακτήρες «EONA» — EONIA 
«EONS» — EONIA SWAP 
«EURI» — Euribor 
«EUUS» — EURODOLLAR 
«EUCH» — EuroSwiss 
«GCFR» — GCF REPO 
«ISDA» — ISDAFIX 
«LIBI» — LIBID 
«LIBO» — LIBOR 
«MAAA» — Muni AAA 
«PFAN» — Pfandbriefe 
«TIBO» — TIBOR 
«STBO» — STIBOR 
«BBSW» — BBSW 
«JIBA» — JIBAR 
«BUBO» — BUBOR 
«CDOR» — CDOR 
«CIBO» — CIBOR 
«MOSP» — MOSPRIM 
«NIBO» — NIBOR 
«PRBO» — PRIBOR 
«TLBO» — TELBOR 
«WIBO» — WIBOR 
«TREA» — Treasury (Δημόσιο Ταμείο) 
«SWAP» — SWAP (Συμφωνία ανταλλα 
γής) 
«FUSW» — Future SWAP (Συμφωνία 
ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης)
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