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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΑΚΑΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η ρυθμιστική αρχή της ΕΕ για τις
αγορές κινητών αξιών, εξέδωσε σήμερα δημόσια δήλωση σχετικά με τις επιπτώσεις της
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτικών κεφαλαίων.
Η ΕΑΚΑΑ αναγνωρίζει το ανθρώπινο κόστος της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά
της Ουκρανίας, καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
και τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα που δημιουργεί
η εισβολή. Η δήλωση, με στόχο την προώθηση της προστασίας των επενδυτών και τη
σύγκλιση, απευθύνει γενικότερα μηνύματα προς τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων,
συμπεριλαμβανομένων γενικών κατευθύνσεων σχετικά με:
●
●
●

την κατάλληλη δράση σε περίπτωση έκθεσης σε ρωσικά, λευκορωσικά και ουκρανικά
περιουσιακά στοιχεία, δεδομένης της αβεβαιότητας στην αποτίμηση και ρευστότητα,
τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι διαχειριστές κεφαλαίων κατά την
αξιολόγηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, και
κατά πόσον μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστοί
λογαριασμοί (side pockets) ή παρόμοιες ρυθμίσεις για τον διαχωρισμό αυτών των
περιουσιακών στοιχείων.

Επόμενα βήματα
Η ΕΑΚΑΑ αναμένει από τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων με έκθεση σε περιουσιακά
στοιχεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας να αξιολογήσουν κατά πόσον είναι
ακόμη δυνατόν να προσδιοριστεί η εύλογη αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων και να
προσαρμόσουν την αποτίμηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Η ΕΑΚΑΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα λάβει ή θα προτείνει
κάθε αναγκαίο μέτρο για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία στα επενδυτικά κεφάλαια. Η ΕΑΚΑΑ θα επανεκτιμήσει, εφόσον είναι απαραίτητο,
τυχόν ανάγκη συμπλήρωσης των κατευθύνσεων που παρέχονται στην παρούσα δημόσια
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δήλωση ή θα παρέχει πρόσθετες κατευθύνσεις για άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την
κρίση αυτή.

Disclaimer: This document has been drafted using material downloaded from ESMA’s website. ESMA does not
endorse this publication and in no way is liable for copyright or other intellectual property rights infringements nor
for any damages caused to third parties through this publication.
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