ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΑΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) εξέδωσε την 13η Νοεμβρίου 2017 δύο
ανακοινώσεις σχετικά με τις αρχικές προσφορές εικονικών νομισμάτων (Initial Coin Offerings,
ICOs). Η μία ανακοίνωση εφιστά την προσοχή του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τους
κινδύνους που αυτές εγκυμονούν και η δεύτερη ανακοίνωση εφιστά την προσοχή των
επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε αρχικές προσφορές εικονικών νομισμάτων αναφορικά με το
νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο τυχόν υπάγονται.
Η αρχική προσφορά εικονικού νομίσματος είναι μία καινοτόμος μέθοδος άντλησης κεφαλαίων
από το επενδυτικό κοινό κατά την οποία ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, παρέχει εικονικό
νόμισμα (π.χ., bitcoin) ως αντάλλαγμα για επίσημα αναγνωρισμένα νομίσματα (π.χ., ευρώ). Τα
χαρακτηριστικά των εικονικών νομισμάτων ποικίλουν: κάποια παρέχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης σε κάποια υπηρεσία ή αγοράς κάποιου προϊόντος τα οποία αναπτύσσονται με χρήση
των αντληθέντων από την αρχική προσφορά κεφαλαίων, άλλα παρέχουν δικαίωμα ψήφου ή
μερίδιο σε μελλοντικά έσοδα, άλλα ανταλλάσσονται εκ νέου σε δευτερογενείς εικονικές αγορές
με επίσημα αναγνωρισμένα νομίσματα.
Για το επενδυτικό κοινό
Η ΕΑΚΑΑ προειδοποιεί το επενδυτικό κοινό για τον υψηλό κίνδυνο απώλειας του συνολικού
επενδυμένου κεφαλαίου καθώς μία αρχική προσφορά εικονικού νομίσματος συνιστά ιδιαίτερα
επισφαλή επένδυση για λόγους όπως: ακραία διακύμανση της τιμής του εικονικού νομίσματος,
περιορισμένη δυνατότητα ανταλλαγής του, κίνδυνος εξαπάτησης των επενδυτών καθώς η
αρχική προσφορά ενδέχεται να μην εμπίπτει σε υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Για τις εταιρείες
Η ΕΑΚΑΑ προειδοποιεί τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία εμπλέκονται σε αρχική
προσφορά εικονικού νομίσματος ότι πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή ως προς το εάν
οι δραστηριότητές τους υπόκεινται σε υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Τα πρόσωπα, φυσικά ή
νομικά, που εμπλέκονται σε αρχική προσφορά εικονικού νομίσματος, ενδέχεται, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του, να υπόκεινται στην υποχρέωση συμμόρφωσης σε σχετικές διατάξεις νόμων
όπως, ενδεικτικά: το νόμο 3401/2005 που ενσωμάτωσε την οδηγία σχετικά με το ενημερωτικό
δελτίο (Prospectus Directive, PD), το νόμο 3606/2007 (MiFID I) καθώς και το θεσμικό πλαίσιο
που αφορά την οδηγία και τον κανονισμό σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
(Markets in Financial Instruments Directive II and Regulation, MiFID II/ MiFIR), το νόμο 4209/2013
που ενσωμάτωσε την οδηγία σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών
επενδύσεων (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD), το νόμο 3691/2008 που

ενσωμάτωσε την οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money
Laundering Directive, AML).

