ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΝΠΔΔ

Ακινα 1 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγορά κατά τθν 733/1.10.2015
αποφάςιςε:

ςυνεδρίαςι του



Σθν επιβολι προςτίμου ςυνολικοφ φψουσ € 210.000 για παραβάςεισ των διατάξεων του ν.3340/2005,
κατά τθν κατάρτιςθ ςυναλλαγϊν επί τθσ μετοχισ τθσ εταιρίασ «ΝΣΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ», κατά το χρονικό
διάςτθμα από 1.6.2011 ζωσ 31.10.2011. Ειδικότερα, για παραβάςεισ του άρκρου 7 του ωσ άνω νόμου
επιβάλλονται πρόςτιμα € 60.000 ςτον κ. Ιωάννθ Παςτρωμά, € 40.000 ςτον Διευκφνοντα φμβουλο τθσ
«ΝΣΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ» κ. Θωμά Ροφμπα, € 40.000 ςτον Πρόεδρο και βαςικό μζτοχο τθσ «FINANCIAL
ANALYTICS ΑΕΕΔ» κ. Δθμιτριο Αντωνόπουλο, € 20.000 ςτθν εταιρία «FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕΔ» και
€ 10.000 ςτθν εταιρία «ΝΣΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ». Για παραβάςεισ του άρκρου 17 του ωσ άνω νόμου
επιβάλλονται πρόςτιμα € 20.000 ςτθν «ALPHA BANK» (ωσ κακολικισ διαδόχου τθσ Εμπορικισ
Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ) και € 20.000 ςτθν «ΜERIT ΑΧΕΠΕΤ».



Σθν επιβολι προςτίμου φψουσ € 50.000 ςτθν εταιρία «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ» για παραβάςεισ
των διατάξεων του ν. 3556/2007 λόγω Α) μθ ςφμμορφθσ με τα ΔΠΧΑ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν
καταςτάςεων τθσ χριςθσ 1.7.2012-30.6.2013 και των εξαμθνιαίων καταςτάςεων 1.7.-31.12.2013 και
Β) μθ δθμοςιοποίθςθσ τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ τθσ χριςθσ 1.7.2013-30.6.2014 και των
ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων γ’ τριμινου χριςθσ 1.7.2013-31.3.2014 και αϋ τριμινου
χριςθσ 1.7.-30.9.2014, ςυνεκτιμϊντασ το γεγονόσ ότι θ εταιρία δεν ζχει δθμοςιοποιιςει μζχρι ςιμερα
οικονομικζσ καταςτάςεισ.



Σθν επιβολι προςτίμου φψουσ € 25.000 ςτθν εταιρία «ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΕΒΕ» για παράβαςθ των
διατάξεων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 του ν.3556/2007, λόγω μθ ςφμμορφθσ με τα ΔΠΧΑ
κατάρτιςθσ των εξαμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2012.



Σθν επιβολι προςτίμου φψουσ € 25.000 ςτθν εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΑΕ» για παράβαςθ
των διατάξεων τθσ παραγράφου 1(α) του άρκρου 4, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 και των
παραγράφων 1,3 και 5 του άρκρου 21 του ν.3556/2007, λόγω μθ δθμοςιοποίθςθσ εντόσ τθσ νόμιμθσ
προκεςμίασ τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ τθσ χριςθσ 2013 ςυνεκτιμϊντασ το γεγονόσ ότι θ εταιρία
δεν ζχει δθμοςιοποιιςει μζχρι ςιμερα οικονομικζσ καταςτάςεισ.



Σθν επιβολι προςτίμου φψουσ € 15.000 ςτθν εταιρία «ΑΣΣΙ-ΚΑΣ ΑΣΕ» για παράβαςθ των διατάξεων
τθσ παραγράφου 1 των άρκρων 6 και 19, κακϊσ και τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 21 του ν.
3556/2007 και του άρκρου 3 τθσ υπ’ αρικμ. 4/507/28.4.2009 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, λόγω μθ δθμοςιοποίθςθσ εντόσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ των
τριμθνιαίων, οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ περιόδου που ζλθξε τθν 31.3.2015 ςυνεκτιμϊντασ το
γεγονόσ ότι θ εταιρία δεν ζχει δθμοςιοποιιςει μζχρι ςιμερα οικονομικζσ καταςτάςεισ.



Σθν επιβολι προςτίμου φψουσ € 12.000 ςτθν εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΒΕΕ» για
παράβαςθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 1 των άρκρων 6 και 19 του ν.3556/2007, τθσ παραγράφου
5 του άρκρου 21 του ίδιου νόμου και του άρκρου 3 τθσ υπ’ αρικμ. 4/507/28.4.2009 απόφαςθσ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, λόγω μθ δθμοςιοποίθςθσ εντόσ τθσ νόμιμθσ

προκεςμίασ των τριμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ περιόδου που ζλθξε τθν 31.03.2015
ςυνεκτιμϊντασ το γεγονόσ ότι θ εταιρία δεν ζχει δθμοςιοποιιςει μζχρι ςιμερα οικονομικζσ
καταςτάςεισ.


Σθν επιβολι προςτίμου φψουσ € 3.000 ςτθν εταιρία «ΔΟΤΡΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ
ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ Α.Ε.» για παράβαςθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 6 του ν.3556/2007,
λόγω μθ ςφμμορφθσ με τα ΔΠΧΑ κατάρτιςθσ των τριμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ περιόδου
01.01. – 30.09.2014.



Σθν επιβολι προςτίμου φψουσ € 3.000 ςτθν εταιρία «ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Α.Ε.» για παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου 27 παρ. 4 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου
16 παρ. 1 του νόμου 3461/2006, λόγω μθ εμπρόκεςμθσ δθμοςίευςθσ αιτιματοσ του βαςικοφ μετόχου
τθσ για άςκθςθ του δικαιϊματοσ εξαγοράσ (squeeze out) επί των μετοχϊν τθσ εταιρίασ.



Σθν επζκταςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΤ» ϊςτε
να παρζχει επιπλζον τθν επενδυτικι υπθρεςία τθσ διαχείριςθσ χαρτοφυλακίου πελατϊν, τθν
παρεπόμενθ υπθρεςία τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ξζνου ςυναλλάγματοσ κακϊσ και τθν παροχι των
επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων και παρεπόμενων υπθρεςιϊν ςε όλα τα
χρθματοπιςτωτικά μζςα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3606/2007.

