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Εταιρίες µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών

Θέµα: Ηλεκτρονική υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ρυθµιζόµενων πληροφοριών
που αναφέρονται στις αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
6/448/11.10.2007 (ΦΕΚ 2092΄
2092΄2΄- 29.10.07) και 7/448/11.10.2007 (ΦΕΚ 2092΄2092΄29.10.07), οι οποίες δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91
Α΄Α΄- 30.04.07).

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στους εκδότες του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις
διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις» και εφαρµόζεται
στις οικονοµικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 20η Ιανουαρίου 2007. Οι
προηγούµενες σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), της 31ης Μαρτίου
2006 και της 23ης Αυγούστου 2005, δεν ισχύουν εφεξής.
Οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες, που αναφέρονται στις αποφάσεις του ∆Σ της ΕΚ 6/448/2007
και 7/448/2007, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ifs@cmc.gov.gr
της ΕΚ. Ο εκδότης θα χρησιµοποιεί το λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail
account), που αντιστοιχεί στο εξουσιοδοτηµένο για την επικοινωνία µε την ΕΚ πρόσωπο, που
έχει δηλωθεί.
Σηµειώνεται ότι µε την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω ρυθµιζόµενων πληροφοριών, δεν
εκπληρώνεται η υποχρέωση των εκδοτών για την έγχαρτη υποβολή τους στις περιπτώσεις που
αυτή προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 της απόφασης 6/448/11.10.2007
6/448/11.10.2007 (ΦΕΚ 2092 29.10.07)
29.10.07): «Οι εκδότες υποβάλλουν εγγράφως και ηλεκτρονικά στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευσή τους, τα στοιχεία και τις πληροφορίες του
άρθρου 2 της παρούσας....»
παρούσας....»
Α)
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Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και πληροφοριών (Σ&Π), της απόφασης
6/448/11.10.2007 στην ΕΚ πραγµατοποιείται ως ακολούθως:
A.1.

Με το αρχείο (excel
(excel)
excel) του συστήµατος ΕΡΜΗΣ

Τα αρχεία µε τα εν λόγω Σ&Π δηµιουργούνται από το νέο πρότυπο αρχείο (excel) που
δηµιούργησε το Χρηµατιστήριο Αθηνών (σύστηµα ΕΡΜΗΣ) σε συνεργασία µε την ΕΚ, το οποίο
ανταποκρίνεται στα υποδείγµατα της νεότερης απόφασης 6/448/2007. Όταν
καταχωρηθούν τα απαιτούµενα στοιχεία από το χρήστη, επιλέγεται το πεδίο «δηµιουργία
ExcelSheet για την Επ. Κεφ.» στο τέλος του πρότυπου αρχείου. Η διαδικασία αυτή
ακολουθείται σε χωριστό αρχείο για τον όµιλο και την εταιρία (µητρική). Τα δύο αυτά αρχεία
(excel, υποβάλλονται στην ΕΚ µε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail).
Το «θέµα» (“Subject”) του ηλεκτρονικού µηνύµατος µε το οποίο υποβάλλονται τα παραπάνω
αρχεία µε τα Σ&Π της απόφασης 6/448/2007, φέρει την ακόλουθη µορφή:
[ifs]_
ifs]_ΕΠΩΝΥΜΙΑ
]_ΕΠΩΝΥΜΙΑ_
ΕΠΩΝΥΜΙΑ_Κατηγορία Εκδότη_
κδότη_Οικονοµική Χρήση_
Χρήση_Τρίµηνο
Όπου:
α)
[ifs]
ifs]: ήτοι ifs µέσα σε αγκύλες, µη µεταβλητό πεδίο, καταγράφεται ως έχει.
β)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Πεδίο στο οποίο καταγράφεται ο διακριτικός τίτλος του εκδότη, µε
κεφαλαία χωρίς κενά. Ο διακριτικό τίτλος δεν πρέπει να διαφοροποιείται από
περίοδο σε περίοδο υποβολής, παρά µόνο σε περίπτωση επίσηµης αλλαγής του.
γ)
Κατηγορία Εκδότη:
κδότη εξαψήφιο πεδίο, που λαµβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:
Κατηγορία Εκδότη

Συντ/φία
Συντ/φία

Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

ΧΡ.Ι∆.

Ασφαλιστικές εταιρίες

ΑΣ.ΕΤ.

Λοιπές Εταιρίες

ΛΟ.ΕΤ.

δ)

ε)

στ)

Οικονοµική
Οικονοµική Χρήση:
Χρήση τετραψήφιο µεταβλητό πεδίο στο οποίο καταγράφεται η τρέχουσα
οικονοµική χρήση. Επισηµαίνεται ότι για τους εκδότες των οποίων η οικονοµική χρήση
ξεκινά, για παράδειγµα, την 1η Ιουλίου 2007, τα στοιχεία των περιόδων µέχρι 30
Ιουνίου 2008 (ήτοι των περιόδων που λήγουν την 30 Σεπτεµβρίου 2007, 31 ∆εκεµβρίου
2007, 31 Μαρτίου 2008 και 30 Ιουνίου 2008) αφορούν την οικονοµική χρήση 2008
2008.
Τρίµηνο:
Τρίµηνο µεταβλητό πεδίο που λαµβάνει την ένδειξη: Τ1, Τ2, Τ3 ή Τ4 και αναφέρεται
στο τρίµηνο της οικονοµικής χρήσης που αφορούν τα υποβαλλόµενα Σ&Π. Για
παράδειγµα, σε περίπτωση εκδότη του οποίου η οικονοµική χρήση ξεκινά την 1η
Ιουλίου, τα στοιχεία που υποβάλλονται για την περίοδο που λήγει την 30η Σεπτεµβρίου
θα φέρουν την ένδειξη τριµήνου Τ1.
Τ1
Σηµειώνεται ότι δεν πρέπει να προηγούνται, περιέχονται ή να έπονται του θέµατος
(subject), κενά, άλλοι χαρακτήρες, ή σηµεία στίξης.

Ο τίτλος των αρχείων (excel) που επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς την
ΕΚ είναι της µορφής:
α)
Για τη µητρική: ΜΗΤΡΙΚΗxxxx
ΜΗΤΡΙΚΗxxxxΤ
xxxxΤψ
β)
Για τον όµιλο: ΟΜΙΛΟΣxxxxT
ΟΜΙΛΟΣxxxxTψ
xxxxTψ
Στο πεδίο xxxx αναγράφεται το έτος, πχ 2008, και στο πεδίο ψ το αντίστοιχο τρίµηνο ήτοι 1,
2, 3 ή 4.
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A. 2. Με το αρχείο (pdf
(pdf)
pdf) των ετήσιων και εξαµηνιαίων οικονοµικών εκθέσεων, καθώς και των
τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων.
Τα Σ&Π της απόφασης 6/448/2007, όπως δηµοσιεύονται στον Τύπο, πέραν της
ηλεκτρονικής υποβολής τους µε το αρχείο (excel) του συστήµατος ΕΡΜΗΣ, συνυποβάλλονται
ηλεκτρονικά και σε µορφή αρχείου (pdf), ως µέρος των ρυθµιζόµενων πληροφοριών των
άρθρων 4, 5 και 6 του ν.3556/2007, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα (Β) της
παρούσας ανακοίνωσης.

Β)
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης 7/448/11.10.2007 (ΦΕΚ 2092΄2092΄- 29.10.07):
29.10.07):
«Οι εκδότες υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταυτόχρονα µε την
δηµοσιοποίησή τους, την ετήσια και εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση, καθώς και τις τριµηνιαίες
οικονοµικές καταστάσεις
καταστάσεις των άρθρων 4, 5 και 6 αντίστοιχα του ν.3556/2007. Μέχρι την
οικονοµική περίοδο που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2009, τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται
και εγγράφως».
Η ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω ρυθµιζόµενων πληροφοριών στην ΕΚ πραγµατοποιείται
ως ακολούθως:
B. 1. Ετήσια και Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση
Το σύνολο των ρυθµιζόµενων πληροφοριών που περιλαµβάνονται στις εν λόγω εκθέσεις
υποβάλλεται σε ένα, ενιαίο αρχείο (pdf), µε το ίδιο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) µε το οποίο
υποβάλλονται και τα Σ&Π (αρχεία excel) της ενότητας (Α).
Ειδικότερα:
α) Το ενιαίο αρχείο (pdf) της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, θα περιλαµβάνει την
εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου, τη δήλωση των µελών του διοικητικού
συµβουλίου, τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις (ατοµικές και ενοποιηµένες), την
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, τα Σ&Π όπως δηµοσιεύονται στον Τύπο και την
τυχόν έκθεση για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων του πρώτου εξαµήνου της
οικονοµικής χρήσης.
β) Το ενιαίο αρχείο (pdf) της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης, θα περιλαµβάνει την ετήσια
έκθεση του διοικητικού συµβουλίου, τη δήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου, τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ατοµικές και ενοποιηµένες), την έκθεση ελέγχου του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, τα Σ&Π όπως δηµοσιεύονται στον Τύπο, την τυχόν ετήσια έκθεση
για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, το έγγραφο µε τις πληροφορίες του άρθρου 10
του ν.3401/2005,και την αναφορά στο διαδικτυακό τόπο όπου αναρτώνται οι παραπάνω
πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ (δ) της Απόφασης 7/448/2007 της ΕΚ.
Ο τίτλος αυτού του αρχείου (pdf), που επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς
την ΕΚ είναι της µορφής:
ΕΚΘΕΣΗxxxx
ΕΚΘΕΣΗxxxxΤψ
xxxxΤψ
Στο πεδίο xxxx αναγράφεται το έτος, πχ 2008, και στο πεδίο ψ το αντίστοιχο τρίµηνο ήτοι 2 ή
4, για την εξαµηνιαία και ετήσια οικονοµική έκθεση αντίστοιχα.

3

B. 1. Οικονοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις και Στοιχεία και Πληροφορίες πρώτου και τρίτου τριµήνου
Οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες που αφορούν το πρώτο ή τρίτο τρίµηνο (εννιάµηνο) της
οικονοµικής χρήσης, υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία (pdf), µε το ίδιο ηλεκτρονικό µήνυµα
(e-mail) µε το οποίο υποβάλλονται και τα Σ&Π (αρχεία excel) της ενότητας (Α). Ειδικότερα,
αποστέλλεται ηλεκτρονικό µήνυµα το οποίο περιλαµβάνει τα αρχεία των Σ&Π (excel και pdf),
καθώς και ένα ή δύο αρχεία (pdf) για τις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της αντίστοιχης περιόδου.
Ο τίτλος των αρχείων (pdf) που επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς την ΕΚ
είναι της µορφής:
α)
Για τις οικονοµικές καταστάσεις µητρικής και οµίλου: ΟΙΚΑΤxxxx
ΟΙΚΑΤxxxxΤψ
xxxxΤψ
δ)
Για τα δηµοσιευµένα στον Τύπο Σ&Π: Σ&Πxxxx
Σ&ΠxxxxΤψ
xxxxΤψ
Στο πεδίο xxxx αναγράφεται το έτος πχ 2008 και στο πεδίο ψ το αντίστοιχο τρίµηνο ήτοι 1 ή
3. ∆ιευκρινίζεται ότι οι εκδότες που παρουσιάζουν τις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις σε χωριστά κείµενα, οφείλουν να υποβάλλουν και τις δύο οικονοµικές
καταστάσεις.
Γ)
Εκδότες οι οποίοι προβαίνουν εντός του τριµήνου αναφοράς σε µεταβολές του είδους
6/448/2007,
448/2007, οι
που αναφέρονται στην παράγραφο β του Παραρτήµατος Γ της απόφασης 6/
οποίες επηρεάζουν οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων περιόδων, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στην ΕΚ και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών,
Αθηνών, ταυτόχρονα µε τα αναφερόµενα αρχεία
στις ενότητες (Α) και (Β) για το τρέχον τρίµηνο και τα αναµορφωµένα αρχεία (excel)
excel) των Σ&Π
της αµέσως προηγούµενης ετήσιας µόνο οικονοµικής χρήσης.
Η συγκεκριµένη υποβολή πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος ΕΡΜΗΣ µε την ίδια
διαδικασία δηµιουργίας αρχείων (excel) (ένα για τη µητρική και ένα για τον όµιλο), που
περιγράφεται στην περίπτωση 1 της ενότητας (Α) της παρούσας ανακοίνωσης, αλλά µε
ξεχωριστό ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), το οποίο φέρει το ακόλουθο «θέµα» (“Subject”):
[ifs]_ΕΠΩΝΥΜΙΑ_Κατηγορία
ifs]_ΕΠΩΝΥΜΙΑ_Κατηγορία Εκδότη_Οικονοµική Χρήση_Τ4_ΑΝ
Χρήση_Τ4_ΑΝ
α)
Για τη συµπλήρωση των πεδίων [ifs]
ifs], ΕΠΩΝΥΜΙΑ,
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κατηγορία
Κατηγορία Εκδότη,
Εκδότη και Οικονοµική
Χρήση,
Χρήση ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση 1 της ενότητας (Α)
β)
Τ4:
Τ4 Μη µεταβλητό πεδίο, καταγράφεται ως έχει.
γ)
ΑΝ:
ΑΝ Μη µεταβλητό πεδίο, καταγράφεται ως έχει.
Ο τίτλος των αρχείων (excel) που επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς την
ΕΚ είναι της µορφής:
α)
Για τη µητρική: ΜΗΤΡΙΚΗxxxx
ΜΗΤΡΙΚΗxxxxΤ4ΑΝ
xxxxΤ4ΑΝ
β)
Για τον όµιλο: ΟΜΙΛΟΣxxxxT
ΟΜΙΛΟΣxxxxT4ΑΝ
xxxxT4ΑΝ
Στο πεδίο xxxx αναγράφεται το έτος πχ 2007.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
-

Από την εφαρµογή των παραπάνω δεν απαιτείται η αυτοτελής ηλεκτρονική υποβολή στην
ΕΚ του πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, παρά µόνο µέσω των ρυθµιζόµενων
πληροφοριών που υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα (Β) ανωτέρω.
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-

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής (ενότητες (Α) και (Β)), των ρυθµιζόµενων
πληροφοριών ενός τριµήνου, επαναλαµβάνεται κάθε φορά που επανακαταρτιζονται τα
δηµοσιευµένα στον Τύπο Σ&Π ή οι οικονοµικές καταστάσεις ή/και οι οικονοµικές
εκθέσεις της συγκεκριµένης περιόδου. Η ηλεκτρονική υποβολή των αναµορφωµένων Σ&Π
της ενότητας (Γ), πραγµατοποιείται µόνο κατά την υποβολή των ρυθµιζόµενων
πληροφοριών του τριµήνου εντός του οποίου επήλθε µεταβολή των οικονοµικών
καταστάσεων και δεν επαναλαµβάνεται σε κάθε επόµενο τρίµηνο, εκτός αν επέλθει νέα
µεταβολή.

-

Τα αρχεία (pdf) µε τα οποία υποβάλλονται οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες της ενότητας (Β),
δεν προβλέπεται να περιλαµβάνουν φωτογραφίες, διαφηµίσεις ή άλλου εικαστικού τύπου
στοιχεία, που επιβαρύνουν το µέγεθος των υποβαλλόµενων αρχείων.

-

Η χρήση των συντοµογραφιών κατηγορίας εκδότη Ο.Λ.Ε., Ο.Χ.Ι. και Ο.Α.Ε. καταργείται,
αφού οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες θα υποβάλλονται πλέον συνολικά µε ένα ηλεκτρονικό
µήνυµα σε κάθε τρίµηνο.

-

Η ηλεκτρονική υποβολή των ρυθµιζόµενων πληροφοριών της παρούσας ανακοίνωσης
στην ΕΚ πραγµατοποιείται χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή.

Ακολουθούν παραδείγµατα προς διευκόλυνση των εκδοτών:
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:

I)

Έστω εκδότης µε επωνυµία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕ (εµπορική εταιρία),
εταιρία), του οποίου
η οικονοµική χρήση λήγει 31.12.2008,
31.12.2008, ο οποίος συντάσσει ατοµικές και
ενοποιηµένες οικονοµικές
οικονοµικές καταστάσεις.

Α)

Για την περίοδο του πρώτου τριµήνου που λήγει 31.03.2008, υποβάλει

στην ΕΚ:

1. Τα δύο αρχεία (excel) που αφορούν τα Σ&Π της ενότητας (Α)
της
παρούσας
ανακοίνωσης σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση. Ο τίτλος των αρχείων (excel)
που θα επισυναφθούν στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς την ΕΚ θα είναι:
ΜΗΤΡΙΚΗ2008Τ1,
ΜΗΤΡΙΚΗ2008Τ1 για το αρχείο (excel) της µητρικής εταιρίας.
ΟΜΙΛΟΣ2008Τ1,
ΟΜΙΛΟΣ2008Τ1 για το αρχείο (excel) του οµίλου.
2. Τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες της ενότητας (Β) της παρούσας ανακοίνωσης, για το
πρώτο τρίµηνο της οικονοµικής χρήσης, ήτοι τα δηµοσιευµένα στον Τύπο Σ&Π και τις
Οικονοµικές Καταστάσεις πρώτου τριµήνου σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση. Η
αποστολή αυτών των ρυθµιζόµενων πληροφοριών θα πραγµατοποιηθεί σε δύο ή τρία
αρχεία (pdf). Τα Σ&Π θα αποσταλούν σε ένα αρχείο (pdf), ενώ οι Οικονοµικές
Καταστάσεις θα αποσταλούν σε ένα ή δύο αρχεία (pdf), ανάλογα µε το αν η εταιρία
παρουσιάζει τις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις
συνδυασµένα (σε ενιαίο κείµενο) ή διακριτά (σε χωριστά κείµενα). Ο τίτλος των
αρχείων (pdf) που θα επισυναφθούν στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς την ΕΚ
θα είναι:
Σ&Π2008Τ1,
Σ&Π2008Τ1 για τα δηµοσιευµένα στον Τύπο Σ&Π.
ΟΙΚΑΤ2008Τ1,
ΟΙΚΑΤ2008Τ1 για τις Οικονοµικές Καταστάσεις.
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Το σύνολο των παραπάνω αρχείων (excel) και (pdf) επισυνάπτονται και
συνυποβάλλονται στην ΕΚ µε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), το οποίο
αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ifs@cmc.gov.gr. Το εν λόγω
ηλεκτρονικό µήνυµα θα έχει ως «θέµα» (subject):
[ifs]_
ifs]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._200
ΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2008
_ΛΟ.ΕΤ._2008_Τ1
_Τ1
Β)

Για την περίοδο του πρώτου εξαµήνου που λήγει 30.06.2008, υποβάλει στην ΕΚ:
1. Τα δύο αρχεία (excel) που αφορούν τα Σ&Π της ενότητας (Α)
της
παρούσας
ανακοίνωσης σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση. Ο τίτλος των αρχείων (excel) που
θα επισυναφθούν στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς την ΕΚ θα είναι:
ΜΗΤΡΙΚΗ2008Τ2
ΜΗΤΡΙΚΗ2008Τ2, για το αρχείο (excel) της µητρικής εταιρίας.
ΟΜΙΛΟΣ2008Τ2
ΟΜΙΛΟΣ2008Τ2, για το αρχείο (excel) του οµίλου.
2. Τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες της ενότητας (Β) για το πρώτο εξάµηνο του 2008. Η
αποστολή αυτών των ρυθµιζόµενων πληροφοριών θα πραγµατοποιηθεί συνολικά σε
ένα αρχείο (pdf). Ο τίτλος αυτού του αρχείου που θα επισυναφθεί
στο ηλεκτρονικό
µήνυµα (e-mail) προς την ΕΚ θα είναι:
ΕΚΘΕΣΗ2008Τ2
ΕΚΘΕΣΗ2008Τ2
Το σύνολο των παραπάνω αρχείων (excel) και (pdf) επισυνάπτονται και
συνυποβάλλονται στην ΕΚ µε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), το οποίο
αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ifs@cmc.gov.gr . Το εν λόγω
ηλεκτρονικό µήνυµα θα έχει ως «θέµα» (subject):
[ifs]_
ifs]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._200
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2008
ΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2008_Τ2
_Τ2
3. Στην περίπτωση που ο συγκεκριµένος εκδότης προέβη κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τριµήνου της οικονοµικής χρήσης 2008 σε µεταβολή του είδους που
περιγράφεται στην παράγραφο β του Παραρτήµατος Γ της απόφασης
6/448/2007. Τότε εκτός από το παραπάνω ηλεκτρονικό µήνυµα, αποστέλλει
στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και δεύτερο ηλεκτρονικό µήνυµα, µε το οποίο
θα υποβάλλει εκ νέου µόνο τα αρχεία (excel) που αφορούν τα Σ&Π της
31.12.2007, αναµορφωµένα µε τις αναδροµικές επιπτώσεις των µεταβολών που
επήλθαν στο δεύτερο τρίµηνο της οικονοµικής χρήσης 2008. Τα αναµορφωµένα
αρχεία (excel) θα δηµιουργηθούν µέσω του συστήµατος ΕΡΜΗΣ µε την ίδια
διαδικασία που ακολουθείται και για τα αρχεία του δευτέρου τριµήνου 2008.
Ο τίτλος των αναµορφωµένων αρχείων (excel) θα είναι:
ΜΗΤΡΙΚΗ2007Τ4ΑΝ,
ΜΗΤΡΙΚΗ2007Τ4ΑΝ για το αρχείο (excel) της µητρικής εταιρίας.
ΟΜΙΛΟΣ2007T4ΑΝ,
ΟΜΙΛΟΣ2007T4ΑΝ για το αρχείο (excel) του οµίλου.
Το ηλεκτρονικό µήνυµα µε το οποίο θα υποβληθούν στην ΕΚ τα ανωτέρω
αναµορφωµένα αρχεία (excel) θα έχει ως «θέµα» (subject):
[ifs]_
ifs]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._200
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2007
ΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2007_Τ4_ΑΝ
_Τ4_ΑΝ
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II)

Έστω εκδότης µε επωνυµία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕ του οποίου η οικονοµική χρήση
λήγει 30.6.2008,
30.6.2008, ο οποίος συντάσσει ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές
οικονοµικές
καταστάσεις.

Α)

Για την περίοδο του πρώτου τριµήνου που λήγει 30.09.2007, υποβάλει στην ΕΚ:
1. Τα δύο αρχεία (excel) που αφορούν τα Σ&Π της ενότητας (Α)
της
παρούσας
ανακοίνωσης σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση. Ο τίτλος των αρχείων (excel) που
θα επισυναφθούν στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς την ΕΚ θα είναι:
ΜΗΤΡΙΚΗ2008Τ1,
ΜΗΤΡΙΚΗ2008Τ1 για το αρχείο (excel) της µητρικής εταιρίας.
ΟΜΙΛΟΣ2008Τ1,
ΟΜΙΛΟΣ2008Τ1 για το αρχείο (excel) του οµίλου.
2. Τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες της ενότητας (Β) της παρούσας ανακοίνωσης, για το
πρώτο τρίµηνο της οικονοµικής χρήσης, ήτοι τα δηµοσιευµένα στον Τύπο Σ&Π και τις
Οικονοµικές Καταστάσεις πρώτου τριµήνου σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση. Η
αποστολή αυτών των ρυθµιζόµενων πληροφοριών θα πραγµατοποιηθεί σε δύο ή τρία
αρχεία (pdf). Τα Σ&Π θα αποσταλούν σε ένα αρχείο (pdf), ενώ οι Οικονοµικές
Καταστάσεις θα αποσταλούν σε ένα ή δύο αρχεία (pdf), ανάλογα µε το αν η εταιρία
παρουσιάζει τις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις
συνδυασµένα (σε ενιαίο κείµενο) ή διακριτά (σε χωριστά κείµενα). Ο τίτλος των
αρχείων (pdf) που θα επισυναφθούν στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς την ΕΚ θα
είναι:
Σ&Π2008Τ1,
Σ&Π2008Τ1 για τα δηµοσιευµένα στον Τύπο Σ&Π.
ΟΙΚΑΤ2008Τ1,
ΟΙΚΑΤ2008Τ1 για τις Οικονοµικές Καταστάσεις.
Το σύνολο των παραπάνω αρχείων (excel) και (pdf) επισυνάπτονται και
συνυποβάλλονται στην ΕΚ µε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), το οποίο
αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ifs@cmc.gov.gr .Το εν λόγω
ηλεκτρονικό µήνυµα θα έχει ως «θέµα» (subject):
[ifs]_
ifs]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._200
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2008
ΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2008_Τ1
_Τ1

Β)

Για την περίοδο του πρώτου εξαµήνου που λήγει 31.12.2008, υποβάλει στην ΕΚ:
1. Τα δύο αρχεία (excel) που αφορούν τα Σ&Π της ενότητας (Α)
της
παρούσας
ανακοίνωσης σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση. Ο τίτλος των αρχείων (excel) που
θα επισυναφθούν στο ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) προς την ΕΚ θα είναι:
ΜΗΤΡΙΚΗ2008Τ2
ΜΗΤΡΙΚΗ2008Τ2, για το αρχείο (excel) της µητρικής εταιρίας.
ΟΜΙΛΟΣ2008Τ2
ΟΜΙΛΟΣ2008Τ2, για το αρχείο (excel) του οµίλου.
2. Τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες της ενότητας (Β) για το πρώτο εξάµηνο του 2008. Η
αποστολή αυτών των ρυθµιζόµενων πληροφοριών θα πραγµατοποιηθεί συνολικά σε
ένα αρχείο (pdf). Ο τίτλος αυτού του αρχείου που θα επισυναφθεί στο ηλεκτρονικό
µήνυµα (e-mail) προς την ΕΚ θα είναι:
ΕΚΘΕΣΗ2008Τ2
Το σύνολο των παραπάνω αρχείων (excel) και (pdf) επισυνάπτονται και
συνυποβάλλονται στην ΕΚ µε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), το οποίο
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αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ηλεκτρονικό µήνυµα θα έχει ως «θέµα» (subject):
[ifs]_
ifs]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._200
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2008
ΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2008_Τ2
_Τ2

ifs@cmc.gov.gr

.Το

εν

λόγω

3. Στην περίπτωση που ο συγκεκριµένος εκδότης προέβη κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τριµήνου της οικονοµικής χρήσης 2008 σε µεταβολή του είδους που
περιγράφεται στην παράγραφο β του Παραρτήµατος Γ της απόφασης
6/448/2007. Τότε εκτός από το παραπάνω ηλεκτρονικό µήνυµα, αποστέλλει
στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και δεύτερο ηλεκτρονικό µήνυµα, µε το οποίο
θα υποβάλλει εκ νέου µόνο τα αρχεία (excel) που αφορούν τα Σ&Π της
30.06.2007, αναµορφωµένα µε τις αναδροµικές επιπτώσεις των µεταβολών που
επήλθαν στο δεύτερο τρίµηνο της οικονοµικής χρήσης 2008. Τα αναµορφωµένα
αρχεία (excel) θα δηµιουργηθούν µέσω του συστήµατος ΕΡΜΗΣ µε την ίδια
διαδικασία που ακολουθείται και για τα αρχεία του δεύτερου τριµήνου 2008.
Ο τίτλος των αναµορφωµένων αρχείων (excel) θα είναι:
ΜΗΤΡΙΚΗ2007Τ4ΑΝ,
ΜΗΤΡΙΚΗ2007Τ4ΑΝ για το αρχείο (excel) της µητρικής εταιρίας.
ΟΜΙΛΟΣ2007T4ΑΝ,
ΟΜΙΛΟΣ2007T4ΑΝ για το αρχείο (excel) του οµίλου.
Το ηλεκτρονικό µήνυµα µε το οποίο θα υποβληθούν στην ΕΚ τα ανωτέρω
αναµορφωµένα αρχεία (excel) θα έχει ως «θέµα» (subject):
[ifs]_
ifs]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
]_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._200
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2007
ΑΕ_ΛΟ.ΕΤ._2007_Τ4_ΑΝ
_Τ4_ΑΝ

Ξενοφών Αυλωνίτης

Στέργιος Παπαγεωργίου

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Προϊστάµενος Τµήµατος
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