ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
2/722/ 27.07.2015
του Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα : Επέκταση του μέτρου της απαγόρευσης της αύξησης των αρνητικών θέσεων επί των
μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ
(Εναλλακτική Αγορά).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
1.

Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α’ 167).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από
την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ.
63/2005, ΦΕΚ Α’ 98/22.4.2005).
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές
των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την
1η Νοεμβρίου 2012 και τη διαδικασία που αυτός προβλέπει.

5. Τις πρόσφατες εξελίξεις στο τραπεζικό και στο ευρύτερο οικονομικό πεδίο στην
Ελλάδα και ειδικά την Π.Ν.Π. 84/18.07.2015, σύμφωνα με την οποία, παρά την άρση
της τραπεζικής αργίας, απαιτείται Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση στις μεταφορές κεφαλαίων για την απόκτηση
χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 (Α΄ 195) μέσω
οργανωμένων αγορών και πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης ή
επαγγελματιών που διαθέτουν τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1

Άρθρο 1
Περιεχόμενο απαγόρευσης
Απαγορεύονται οι συναλλαγές σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο οι οποίες οδηγούν σε
αύξηση των αρνητικών θέσεων επί των μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ (Εναλλακτική Αγορά), στις οποίες η Αρμόδια
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως του
τόπου κατάρτισης των ως άνω συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, Πολυμερής Μηχανισμός
Διαπραγμάτευσης- ΠΜΔ ή εξωχρηματιστηριακά), όπως αυτές οι συναλλαγές αναφέρονται
στα άρθρα 20.2.α και 20.2.β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 236/2012.

Άρθρο 2
Ισχύς- Διάρκεια
1.
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 28 Ιουλίου 2015 και ώρα 00:00 και ισχύει
έως και 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 24:00.
2.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού.
3.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
Η Γραμματέας

Γερασιμίνα Φίλιππα

Ο Πρόεδρος

Η Α’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Βασιλική Λαζαράκου

Τα μέλη
Σωκράτης Λαζαρίδης

Δημήτριος Αυγητίδης
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