ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
14/633/20.12.2012
του Διοικητικού Συμβουλίου
______________________

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 43 και ιδίως την παρ. 2 αυτού και 85 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ
Α/195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».
2. Την απόφαση 8/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’/2138/1.11.2007) και ιδίως το άρθρο 2.
3. Το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17/29.11.2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.».
4. 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).
5. Την από 19.12.2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
΄Aρθρο 1
Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Α.Ε. όπως αυτές αποφασίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 17 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 29.11.2012 ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο 3.1.2.1.4 αντικαθίσταται η υποπαράγραφος (4) ως εξής:
«(4) Εάν οι μετοχές του εκδότη τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ήδη σε άλλες, εκτός
Ελλάδος, οργανωμένες αγορές κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών ή εισάγονται
προς διαπραγμάτευση παράλληλα και σε άλλες τέτοιες αγορές, για την πλήρωση του
κριτηρίου της διασποράς λαμβάνεται υπόψη και η υφιστάμενη στις σχετικές αγορές

διασπορά ή η διασπορά που επιτυγχάνεται στις σχετικές αγορές, αντίστοιχα. Το
κριτήριο της διασποράς εξετάζεται σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού της
διασποράς της πρωτογενούς ή κύριας αγοράς στην οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες.»
2. Στην παράγραφος 3.1.2.2.1 προστίθεται νέα υποπαράγραφος (2) ως εξής:
«(2) Στις περιπτώσεις μετοχών δευτερογενώς ή παράλληλα εισηγμένων στο Χ.Α., για
την εξέταση του κριτηρίου της διασποράς, λαμβάνεται υπ’ όψιν η συνολική διασπορά
των μετοχών, σε όλες τις αγορές στις οποίες αυτές διαπραγματεύονται, με βάση τα
στοιχεία που γνωστοποιεί στο Χ.Α. ο εκδότης, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
μηνών Σεπτεμβρίου και Μαρτίου. Το κριτήριο της διασποράς εξετάζεται σύμφωνα με
τους κανόνες υπολογισμού της διασποράς της πρωτογενούς ή κύριας αγοράς στην
οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες»
3. Στην παράγραφο 5.3.1.3., προστίθεται νέα υποπαράγραφος (3) ως εξής:
«(3) Σε περίπτωση μετοχών δευτερογενώς ή παράλληλα εισηγμένων στο Χ.Α., για την
εξέταση των κριτηρίων της διασποράς, σύμφωνα με τις προηγούμενες
υποπαραγράφους, λαμβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο της διασποράς των μετοχών, σε
όλες τις αγορές στις οποίες αυτές διαπραγματεύονται. Το κριτήριο της διασποράς
εξετάζεται σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού της διασποράς της πρωτογενούς ή
κύριας αγοράς στην οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες.»
4. Στην παράγραφο 5.3.1.3., αναριθμούνται οι λοιποί υποπαράγραφοι σε (4), (5) και (6).
5. Στην παράγραφο 2.6.3. προστίθεται νέα υποπαράγραφος (11) ως εξής:
«(11) Σε περίπτωση διαπραγμάτευσης δευτερογενώς ή παράλληλα εισηγμένων
μετοχών στο ΧΑ, οι ρυθμίσεις σχετικά με τα όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών στις
Αγορές δύναται να προσαρμόζονται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κανόνες όλων των
αγορών διαπραγμάτευσης. Το ΧΑ ορίζει τους όρους εφαρμογής της παρούσας
υποπαραγράφου σε σχετική Απόφασή του.»
6. Στην παράγραφο 4.1.3.4., στις υποπαραγράφους (1) και (2) προστίθεται και η Ε.Χ.Α.Ε.
ως φορέας καταβολής μερίσματος.
7. Στην παράγραφος 5.5., στις υποπαραγράφους (1), (2) και (3), προστίθεται και η
Ε.Χ.Α.Ε. ως φορέας καταβολής μερίσματος.

΄Aρθρο 2
Οι παραπάνω τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, πρέπει να
ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών» και να
αναρτηθούν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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΄Aρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Χριστίνα Νικολιά

Ο Πρόεδρος

Η Α’ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Βασιλική Λαζαράκου

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Γεώργιος Μούζουλας

Σωκράτης Λαζαρίδης
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Δημήτριος Αυγητίδης

