ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 707η /4.3.2015
συνεδρίαση του, ενέκρινε :
-

Την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 3η Απριλίου και την 6η Απριλίου λόγω
του Πάσχα των Καθολικών, όπως και την 24η Δεκεμβρίου του 2015.

-

Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας LYNX CAPITAL Α.Ε.Ε.Δ. ως προς
την κύρια υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών της παρ. 1 περ (ε) του άρθρου
4 του ν. 3606/2007, ώστε να παρέχει εφεξής τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες
της λήψης και διαβίβασης εντολών επί κινητών αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και της παροχής επενδυτικών συμβουλών επί κινητών αξιών και μεριδίων
που εκδίδονται από Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

-

Την ανάληψη της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας «ΤΤ ΕΛΤΑ
Α.Ε.Δ.Α.Κ» από την εταιρεία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ»,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012

-

Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ώστε να παρέχει το χρηματοπιστωτικό μέσα της
περιπτώσεως (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 που αφορά παράγωγα σε εμπορεύματα.

-

Tην επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 74.250 ευρώ στην εταιρία Truad
Verwaltungs ΑG για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που
προβλέπονται από τον ν.3556/2007 και το Π.Δ. 51/1992, αναφορικά με σημαντικές
μεταβολές του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της στις εταιρίες COCA-COLA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ
ΑΕ,
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
ΑΒΕΕ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, FRIGOGLASS ΑΒΕΕ, NUTRIART ΑΒΕΕ και
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕ.

-

Την επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ στην «HSBC BANK PLC» για παράβαση διατάξεων
της απόφασης 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη μη σύναψη σύμβασης με επενδυτή, τη μη ορθή
ενημέρωση του και μη κατηγοριοποίηση του πελάτη.

-

Την επιβολή προστίμου 7.000 ευρώ στην Τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» για
παράβαση διατάξεων του ν. 3606/2007 και της απόφασης 1/452/1.11.2007, αναφορικά
με μη σύναψη σύμβασης με επενδυτή και μη διενέργεια ελέγχου συμβατότητας του κατά
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την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
-

Tην επιβολή προστίμου 7.000 ευρώ στην εταιρεία «Private Financial Holdings Limited»
επειδή ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου των εταιρειών «ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.»,
«Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε. Β.Ε.», «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
Α.Ε.Ε.Χ.» και «ALTEC Α.Β.Ε.Ε.»., κατά παράβαση διατάξεων του ν. 3556/2007.

-

Tην επιβολή προστίμου 4.500 ευρώ τον κ. Johann F. Graf και 1.500 ευρώ στην εταιρεία
«NOVO INVEST GMBH», διότι δεν ανήγγειλαν σημαντική μεταβολή του ποσοστού
συμμετοχής, στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ», κατά παράβαση
διατάξεων του ν. 3556/2007.

-

Την επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στην «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Χρηματιστηριακή
Α.Ε.Π.Ε.Υ.» λόγω ανάρτησης λανθασμένων καταχωρήσεων στην ιστοσελίδα της
αναφορικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρείχε, κατά παράβαση των διατάξεων
του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3606/2007.
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