ΑΠΟΦΑΣΗ
1/380/4.5.2006
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου
──────────────────
ΘΕΜΑ: «Εκποίηση ενσώµατων ονοµαστικών µετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για
αποϋλοποίηση»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α/178/2005) για «Θέµατα
Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
2. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ Α/73/1996), για τις
«Επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων και άυλες
µετοχές».
3. Τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 24 του ν. 3632/1928 «περί Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών».
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).
5. Τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών όπως εγκρίθηκε µε τις υπ’ αριθµ.
4/358/8.11.2005 και 16/372/15.2.2006 Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1635/25.11.2005 και Β/358/27.3.2006).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Άρθρο 1
Με επιµέλεια της Εκδότριας εταιρείας εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µετά
την παρέλευση δώδεκα µηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 3371/2005 (14-7-2005), οι
ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση.
Στις µετοχές που εκποιούνται περιλαµβάνονται και οι µετοχές που προέρχονται από εταιρικές
πράξεις, όπως ενδεικτικά από αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου χωρίς καταβολή µετρητών,
διάσπαση (split) ή συγχώνευση (reverse split) µετοχών και µετατροπή κατηγορίας
(προνοµιούχες – κοινές) µετοχών.

Άρθρο 2
1. Η Εκδότρια ανακοινώνει, µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης, µε τα µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 3371/2005
καθώς και µε απλή επιστολή προς τους δικαιούχους µετόχους, τη διαδικασία εκποίησης
των ενσώµατων ονοµαστικών µετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση και
τον τρόπο απόδοσης σε αυτούς του προϊόντος της εκποίησης των µετοχών αυτών.
2. Η Εκδότρια υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γραπτό αίτηµα για το διορισµό
µέλους του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, το οποίο θα διενεργήσει την εκποίηση και, εφόσον
απαιτείται, τη χορήγηση άδειας για τη διενέργεια της εκποίησης. Στην αίτηση θα
αναφέρεται ο αριθµός των µετοχών που πρόκειται να εκποιηθούν, η προτεινόµενη
ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας εκποίησης η οποία πρέπει να απέχει ένα τουλάχιστον
µήνα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης και το προτεινόµενο από την Εκδότρια
µέλος του Χρηµατιστηρίου που θα διενεργήσει την εκποίηση. Η αίτηση συνοδεύεται από
βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για το συνολικό αριθµό των ενσώµατων
ονοµαστικών µετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση.

Άρθρο 3
1. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χορηγείται, όπου απαιτείται, η άδεια
εκποίησης, διορίζεται το Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την
εκποίηση, και καθορίζονται οι προς εκποίηση µετοχές (τίτλος και αριθµός µετοχών) και η
ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας εκποίησης.
2. Η απόφαση κοινοποιείται: α) στην Εκδότρια, προκειµένου να ενηµερώσει το κοινό µε τα
µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 3371/2005, β) στο Μέλος του
Χρηµατιστηρίου που θα διενεργήσει την εκποίηση, γ) στο Χρηµατιστήριο Αθηνών,
προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη του και να οργανώσει την εκποίηση και δ) στο
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
Άρθρο 4
1. Το Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση ανακοινώνει
στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τον λογαριασµό αξιών στον οποίο θα µεταφερθούν οι
προς εκποίηση µετοχές.
2. Η Εκδότρια εταιρεία υποβάλλει αίτηµα προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών για τη
µεταφορά των προς εκποίηση µετοχών από τις µερίδες των µη εµφανισθέντων επενδυτών
στο λογαριασµό αξιών του Μέλους του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της προηγούµενης
παραγράφου.
3. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του
Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
4. Η διάρκεια της περιόδου εκποίησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες από την
ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας εκποίησης η οποία θα διενεργείται καθηµερινά µε
την εναποµείνασα κάθε φορά ποσότητα και µέχρι εξαντλήσεως του συνόλου των προς
εκποίηση µετοχών.
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5. Εάν και την τελευταία ηµέρα της περιόδου εκποίησης παραµείνει υπόλοιπο, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ορίζει νέα ηµεροµηνία για την έναρξη διαδικασίας εκποίησης η οποία
απέχει ένα τουλάχιστον µήνα από την λήξη της προηγούµενης περιόδου εκποίησης.

Άρθρο 5
Μετά το πέρας κάθε περιόδου εκποίησης, το Μέλος: α) ενηµερώνει την Εκδότρια εταιρεία, το
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε το αποτέλεσµα της
εκποίησης, β) καταθέτει το καθαρό προϊόν της εκποίησης, µετά την αφαίρεση των πάσης
φύσης εξόδων και φόρων, αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων το αργότερο εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης κάθε περιόδου εκποίησης
Άρθρο 6
1. Η Εκδότρια θέτει στη διάθεση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σε έγγραφη ή
ηλεκτρονική µορφή, κατάσταση µε τις αναλυτικές θέσεις των δικαιούχων µετόχων.
2. Η Εκδότρια ανακοινώνει µε τα µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 3371/2005 το
αποτέλεσµα κάθε περιόδου εκποίησης.
3. Η Εκδότρια ενηµερώνει, µετά την ολοκλήρωση της εκποίησης του συνόλου των µετοχών,
τους δικαιούχους µετόχους της µε επιστολή για το αποτέλεσµα της εκποίησης και το ποσό
που βρίσκεται κατατεθειµένο για λογαριασµό τους καθώς και για τη διαδικασία,
περιλαµβανόµενων των δικαιολογητικών που απαιτούνται, προκειµένου να εισπράξουν το
εν λόγω ποσό.
Άρθρο 7
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
3. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
Ο Γραµµατέας
Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάµπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα µέλη
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