ΑΠΟΦΑΣΗ
12Α/889/31.08.2020
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8/754/14.4.2016 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου «Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του ν. 3556/2007»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.
Το άρθρο 5Α, την παράγραφο 5 του άρθρου 19 και την περίπτωση (α) της
παραγράφου 7 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α/91/30.4.2007) «Προϋποθέσεις
διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2.
Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991, (ΦΕΚ Α/167/
30.10.1991) «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και
εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3.
Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).
4.
Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993, (ΦΕΚ Α/137/24.8.1993) «Κίνητρα
ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.», όπως
ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Άρθρο 1
Το στοιχείο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 8/754/14.4.2016 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου «Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του ν.
3556/2007» (ΦΕΚ Β /1345/13.5.2016) αντικαθίσταται ως εξής:
(γ)
Αναφορά στο διαδικτυακό τόπο όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή και οι εκθέσεις του διοικητικού
συμβουλίου των εταιριών, οι οποίες ενοποιούνται και δεν είναι εισηγμένες και οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 3% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή του
ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά την αφαίρεση της
αναλογίας των μετοχών της μειοψηφίας. Η ως άνω δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται και
στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2
1.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
2.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 13 του νόμου 2166/1993.
3.

H παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
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