Αθήνα, 21/6/2001
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10

Θέµα: ∆ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β΄ /
6.12.2000) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
"Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους
στο

Χρηµατιστήριο

Αξιών

Αθηνών

και

των

συνδεοµένων

µε

αυτές

προσώπων".

Η παρούσα Eγκύκλιος εκδίδεται σε συνέχεια της Εγκυκλίου υπ’ αριθµ. 9 / 21.12.2000
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απευθύνεται προς τις εταιρίες που έχουν
εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (εφεξής «Εταιρίες» ή
«Εταιρία») και στα συνδεόµενα µε αυτές πρόσωπα, όπως ειδικότερα προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρ. 1 της υπ’ αριθµ. 5/204/14.11.2000 αποφάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Απόφαση»).
Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται
τα ακόλουθα:

1. Οι ανακοινώσεις των Εταιριών είναι σκόπιµο να περιέρχονται στο Χ.Α.Α. µετά τη
λήξη της συνεδρίασης (14:30 µ.µ.) και προ της 15:30 µ.µ. προκειµένου να
καταχωρούνται στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών την αµέσως εργάσιµη ηµέρα. Η
αποστολή των ανωτέρω ανακοινώσεων προς το Χ.Α.Α., στις προαναφερόµενες
χρονικές

προθεσµίες,

γίνεται

σε

φυσική

µορφή (περιλαµβανοµένου του

τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος) και σε ηλεκτρονική µορφή.
2. Οι υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5 της Απόφασης συντρέχουν µόνο
προκειµένου περί γεγονότων τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την αγορά των
µετοχών των Εταιριών. Οι Εταιρίες οφείλουν να αξιολογούν προσεκτικά τα
εταιρικά γεγονότα προκειµένου να διασφαλίζουν αφενός ότι τα πράγµατι
σηµαντικά εξ’ αυτών ανακοινώνονται, αφετέρου δε ότι δεν γνωστοποιούνται στο

Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών γεγονότα τα οποία δεν είναι σηµαντικά για τους σκοπούς
της Απόφασης.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία Εταιρία επιθυµεί να προβεί σε παρουσίαση των
οικονοµικών της αποτελεσµάτων (απολογιστικά, προβλέψεις, εκτιµήσεις), οφείλει,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Απόφασης, να ενηµερώνει σχετικά τους επενδυτές
µε τα µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 3. Για τις παραπάνω περιπτώσεις
κρίνεται σκόπιµη η χρήση του Υποδείγµατος Α της παρούσας, στο οποίο
παρατίθενται

τα

κατ’

ελάχιστον

προτεινόµενα

µεγέθη

που

πρέπει

να

περιλαµβάνει η σχετική καταχώρηση.
4. Για τη γνωστοποίηση των συναλλαγών που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8
της Απόφασης ακολουθείται το Υπόδειγµα Β της παρούσας.
5. Σε περίπτωση γνωστοποίησης συναλλαγών µε βάση την παρ. 1 του άρθρου 8
της

Απόφασης,

εφόσον

οι

συναλλαγές

που

τελικά

πραγµατοποιούνται

αποκλίνουν ουσιωδώς από αυτές που έχουν ανακοινωθεί, είναι σκόπιµο το
υπόχρεο πρόσωπο να προβεί αµελλητί σε νέα ανακοίνωση, που θα δηµοσιεύεται
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Απόφασης, αναφέροντας τα µεγέθη και τους λόγους
της απόκλισης. Σε κάθε περίπτωση εφιστάται η προσοχή στις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν. 1969/1991 για τη διασπορά ψευδών, ανακριβών, ή
παραπλανητικών πληροφοριών.
6. Στα υπόχρεα πρόσωπα του στοιχ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 της Απόφασης
περιλαµβάνεται, σε κάθε περίπτωση, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας. ∆εν
περιλαµβάνονται τα µέλη του ∆.Σ. στα οποία δεν έχουν ανατεθεί εκτελεστικά ή
άλλα ειδικά καθήκοντα και τα οποία αµείβονται από την Εταιρία αποκλειστικά για
τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. Επισηµαίνεται, πάντως, ότι σε
κάθε περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 53 / 1992 για την
κατάχρηση εµπιστευτικής πληροφόρησης.
7. Ο κατάλογος των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 8 που υποβάλλεται στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνει τη µοναδική Μερίδα Επενδυτή και το
µοναδικό Λογαριασµό Αξιών στο Σύστηµα Αύλων Τίτλων καθώς και τον ή τους
κωδικούς συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ που τηρεί το υπόχρεο πρόσωπο και τη
συγκεκριµένη ή τις συγκεκριµένες ΑΧΕ στις οποίες τηρούνται οι κωδικοί αυτοί. Η
τριµηνιαία ενηµέρωση γίνεται ανά ηµερολογιακό τρίµηνο, αρχής γενοµένης από

την 30.06.2001 και περιλαµβάνει µόνο τις µεταβολές που τυχόν έχουν επέλθει
στα στοιχεία του καταλόγου σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, ή σχετική
βεβαίωση από την Εταιρία ότι δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή. Στο Ετήσιο ∆ελτίο
δηµοσιεύεται µόνο το ονοµατεπώνυµο και η σχέση των υπόχρεων προσώπων µε
την Εταιρία.
8. Η υποχρέωση κάθε Εταιρίας η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
Απόφασης, να διασφαλίζει, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8, ότι
στελέχη, συνεργάτες και µέτοχοι εταιριών που ανήκουν στον ίδιο µε αυτή όµιλο
δεν καταστρατηγούν τους περιορισµούς που θέτει το άρθρο 8 παρ. 1, δεν έχει
την έννοια ότι τα στελέχη αυτά, οι συνεργάτες και οι µέτοχοι των συνδεδεµένων
εταιριών υπάγονται στους ίδιους περιορισµούς της παρ. 1 του άρθρου 8 σε ότι
αφορά τις συναλλαγές τους. Η υποχρέωση που εισάγει η παρ. 3 του άρθρου 8
αποτελεί υποχρέωση της Εταιρίας και συνίσταται στη λήψη κάθε πρόσφορου
µέτρου (κυρίως ενηµέρωσης) έτσι ώστε το περιεχόµενο των περιορισµών που
θέτει το άρθρο 8 να είναι σε γνώση των στελεχών και µετόχων κάθε
συνδεδεµένης µε αυτή εταιρίας.
9. Τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 10 της Απόφασης οφείλουν να µεριµνούν
ώστε η πρόθεση απόκτησης ή εκχώρησης µετοχών να έχει δηµοσιευθεί στο
Ηµερήσιο

∆ελτίο

Τιµών

τουλάχιστον

την

προτεραία

της

έναρξης

των

συναλλαγών. Για τις ανακοινώσεις αυτές ακολουθείται το Υπόδειγµα Γ της
παρούσας.
10. Οι γνωστοποιήσεις των άρθρων 8 και 10 αποτελούν αυτοτελείς υποχρεώσεις,
εφόσον δε, συντρέχει περίπτωση παράλληλης εφαρµογής των δύο άρθρων
γίνονται ξεχωριστές γνωστοποιήσεις.
11. Η υποχρέωση προαναγγελίας συναλλαγών του άρθρου 10 της Απόφασης ισχύει
και στην περίπτωση απόκτησης ή εκχώρησης δικαιωµάτων συµµετοχής σε
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον από τη συναλλαγή προκύπτει µεταβολή
συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µεγαλύτερη του 5%.
12. Ο επικεφαλής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου του άρθρου 12 της Απόφασης
οφείλει να µην κατέχει θέση επικεφαλής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε
άλλη εισηγµένη συνδεδεµένη εταιρία.

13. Σύµφωνα µε την παρ. 5.1.5 του κεφαλαίου 5 του παραρτήµατος Α’ του π.δ.
348/1985: «Αν οι ενοποιηµένοι ή µη ενοποιηµένοι ετήσιοι λογαριασµοί δεν δίνουν
πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των
αποτελεσµάτων του εκδότου, πρέπει να παρέχονται λεπτοµερέστερα ή / και
συµπληρωµατικά στοιχεία». Με βάση τα ανωτέρω οι Εταιρίες οφείλουν να
περιλαµβάνουν στο Ετήσιο ∆ελτίο του άρθρου 16 αναµόρφωση κατ’ ελάχιστο
των Αποτελεσµάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων, σύµφωνα µε τις τυχόν σηµειώσεις
των Εταιριών και τις παρατηρήσεις που τυχόν υπάρχουν στο Πιστοποιητικό του
Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
14. Οι ετήσιες καταστάσεις ταµιακών ροών της περιπτώσεως δ της παρ. 3 του
άρθρου 16 δηµοσιεύονται µόνο στο Ετήσιο ∆ελτίο του άρθρου 16, και δεν
εµπίπτουν

στην

υποχρέωση

δηµοσιότητας

των

ετήσιων

οικονοµικών

καταστάσεων του άρθρου 43β του Ν.2190/1920.
Σε περίπτωση που η Εταιρία δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
για πρώτη φορά, η σύνταξη πίνακα ταµιακών ροών µπορεί να παραλείπεται.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α
Συνοπτική παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων,
προβλέψεων, εκτιµήσεων
♦ Εταιρίες (εκτός Πιστωτικών Ιδρυµάτων και Ασφαλιστικών Εταιριών)
Ετήσια οικονοµικά µεγέθη Εταιρίας

Ετήσια ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη

Κύκλος Εργασιών

Κύκλος Εργασιών

Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
(Αποτελέσµατα προ χρηµατοοικονοµικών,
επενδυτικών και εκτάκτων αποτελεσµάτων,
πρόσθετων αποσβέσεων και φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Χρήσεως προ
φόρων

Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
(Αποτελέσµατα προ χρηµατοοικονοµικών,
επενδυτικών και εκτάκτων αποτελεσµάτων,
πρόσθετων αποσβέσεων και φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Χρήσεως προ
φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας
Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη ανά µετοχή προ φόρων (αποτελέσµατα

Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους
Κέρδη ανά µετοχή προ φόρων (αποτελέσµατα
προ φόρων προς τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των
µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
χρήσεως)
Κέρδη

ανά

µετοχή

µετά

από

φόρους

(αποτελέσµατα µετά από φόρους προς το µέσο
σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια της χρήσεως)

Ενδιάµεσα οικονοµικά µεγέθη Εταιρίας

προ φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας
προς τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως)

Κέρδη

ανά

µετοχή

µετά

από

φόρους

(αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας προς το µέσο σταθµισµένο αριθµό των
µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
χρήσεως)

Ενδιάµεσα ενοποιηµένα οικονοµικά
µεγέθη

Κύκλος Εργασιών Περιόδου

Κύκλος Εργασιών Περιόδου

Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Περιόδου προ
φόρων

Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Περιόδου προ
φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας

♦ Πιστωτικά ιδρύµατα
Ετήσια οικονοµικά µεγέθη Εταιρίας
Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (αποτελέσµατα
προ εκτάκτων αποτελεσµάτων και φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Χρήσεως προ
φόρων
Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους
Κέρδη ανά µετοχή προ φόρων (αποτελέσµατα
προ φόρων προς τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των
µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
χρήσεως)
Κέρδη

ανά

µετοχή

µετά

από

φόρους

(αποτελέσµατα µετά από φόρους προς το µέσο
σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια της χρήσεως)

Ετήσια ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη
Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (αποτελέσµατα
προ εκτάκτων αποτελεσµάτων και φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Χρήσεως προ
φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας
Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη ανά µετοχή προ φόρων (αποτελέσµατα
προ φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας
προς τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως)

Κέρδη

ανά

µετοχή

µετά

από

φόρους

(αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας προς το µέσο σταθµισµένο αριθµό των
µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
χρήσεως)

Ενδιάµεσα οικονοµικά µεγέθη Εταιρίας
Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (αποτελέσµατα
προ εκτάκτων αποτελεσµάτων και φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Περιόδου προ
φόρων

Ενδιάµεσα ενοποιηµένα οικονοµικά
µεγέθη
Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως (αποτελέσµατα
προ εκτάκτων αποτελεσµάτων και φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Περιόδου προ
φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας

♦ Ασφαλιστικές εταιρίες
Ετήσια οικονοµικά µεγέθη Εταιρίας
Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (προ
εκτάκτων αποτελεσµάτων και φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Χρήσεως προ
φόρων
Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους
Κέρδη ανά µετοχή προ φόρων (αποτελέσµατα
προ φόρων προς τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των
µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
χρήσεως)
Κέρδη

ανά

µετοχή

µετά

από

φόρους

(αποτελέσµατα µετά από φόρους προς το µέσο
σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια της χρήσεως)

Ενδιάµεσα οικονοµικά µεγέθη Εταιρίας
Ολικά
αποτελέσµατα
εκµεταλλεύσεως
Περιόδου (προ εκτάκτων αποτελεσµάτων και
φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Περιόδου προ
φόρων

Ετήσια ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη
Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (προ
εκτάκτων αποτελεσµάτων και φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Χρήσεως προ
φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας
Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη ανά µετοχή προ φόρων (αποτελέσµατα
προ φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας
προς τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως)

Κέρδη

ανά

µετοχή

µετά

από

φόρους

(αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας προς το µέσο σταθµισµένο αριθµό των
µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
χρήσεως)

Ενδιάµεσα ενοποιηµένα οικονοµικά
µεγέθη
Ολικά
αποτελέσµατα
εκµεταλλεύσεως
Περιόδου (προ εκτάκτων αποτελεσµάτων και
φόρων)
Αποτελέσµατα (Κέρδη ή Ζηµίες) Περιόδου προ
φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας

Σηµειώσεις:
1. Οι εταιρίες οφείλουν να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, ακολουθώντας σωστά
τους ισχύοντες κανόνες, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να µην περιλαµβάνουν
ουσιώδεις σηµειώσεις από πλευράς εταιρίας και παρατηρήσεις των ορκωτών
ελεγκτών-λογιστών µε βάση τις οποίες δηµιουργείται ασάφεια ως προς την
πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης.

2. Τα παρατιθέµενα στους πίνακες στοιχεία, για λόγους συγκρισιµότητας,
αναφέρονται στην τρέχουσα χρήση και στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα της
προηγούµενης χρήσης.
3. Εφόσον έχει προταθεί το ύψος του µερίσµατος ή προµερίσµατος, η εταιρία
πρέπει να αναφέρει και το στοιχείο αυτό.
4. Για τον ορθό υπολογισµό του σταθµισµένου αριθµού µετοχών κατά τη διάρκεια
της χρήσεως, οι Εταιρίες µπορούν να συµβουλεύονται το ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο αριθµός 33.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β
Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών
(Άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Φυσικό Πρόσωπο:

Ονοµατεπώνυµο

Πατρώνυµο

Επωνυµία

Νοµικό Πρόσωπο:
Σχέση του προσώπου µε την Εταιρία:*

α.
β. ……

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΜΕΤΟΧΩΝ
Επωνυµία Εταιρίας:
Κατηγορία Μετοχών (Κοινές / Προνοµ.):

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Είδος Συναλλαγής (Αγορά /Πώληση):
Επιδιωκόµενος όγκος συναλλαγών (Τεµάχια):

Από

Χρονικό διάστηµα διενέργειας συναλλαγών
Μέλος του ΧΑΑ µέσω του οποίου / των

1.

οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές

2. ……

Έως

Παρατηρήσεις / ∆ιευκρινήσεις
Ηµεροµηνία

Υπογραφή υποχρέου

*: Η σχέση προσδιορίζεται από τα στοιχεία α) έως και ε) της παρ. 1 του άρθρου 8. Σε
περίπτωση που το πρόσωπο καθίσταται υπόχρεο λόγω της συµµετοχής του µε ποσοστό άνω
του 20% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, θα πρέπει να διευκρινίζεται το ακριβές ποσοστό.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Γ
Προαναγγελία συναλλαγών
(Άρθρο 10 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)*

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
Φυσικό Πρόσωπο:

Ονοµατεπώνυµο

Πατρώνυµο

Επωνυµία

Νοµικό Πρόσωπο:

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΜΕΤΟΧΩΝ
Επωνυµία Εταιρίας:
Κατηγορία Μετοχών (Κοινές / Προνοµ.):
Απόκτηση / εκχώρηση ∆ικαιωµάτων

Γ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Ποσοστό

ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
∆. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Είδος Συναλλαγής (Αγορά /Πώληση):
Επιδιωκόµενος όγκος

Τεµάχια

% του συνόλου των µετοχών

συναλλαγών

Από

Χρονικό διάστηµα διενέργειας συναλλαγών:
Μέλος του ΧΑΑ µέσω του οποίου / των

1.

οποίων θα διενεργηθούν οι συναλλαγές

2. ……

Έως

Παρατηρήσεις / ∆ιευκρινήσεις
Ηµεροµηνία

Υπογραφή υπόχρεου µετόχου

Υπογραφή εκπροσώπου ΕΠΕΥ

*: Το Υπόδειγµα θα χρησιµοποιείται τόσο για την αρχική δήλωση πρόθεσης, όσο και στην
περίπτωση µεταβολής της πρόθεσης όπως ορίζεται στην παρ.2 του εν λόγω άρθρου.

