ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι
εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»
(Κωδικοποιημένη μετά τις 17.7.2008 και 6.12.2017 αποφάσεις της Διοικούσας
Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 17.7.2008)
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των §§ 4.1.2. (2), 4.1.3.12. (1) α), β) και γ) 4.1.4.1.2.,
4.2. και 4.3. του Κανονισμού Χ.Α. ως και τις διατάξεις της απόφασης 7/448/11.10.2007
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΜΕΡΟΣ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΧΡΗΣΗ

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Η διαδικασία ενημέρωσης για πληροφορίες σχετικές με τη χρήση αντληθέντων
κεφαλαίων από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ή από έκδοση ομολογιακού
δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των §§ 4.1.2. (2), 4.1.4.1.2., 4.2. και 4.3. του
Κανονισμού Χ.Α. είναι η ακόλουθη:

1.
Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή έκδοσης
ομολογιακού δανείου, ο εκδότης αποστέλλει στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της
καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης της έκδοσης και εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος ενημέρωση,, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω
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στοιχεία με βάση τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο του εκδότη ή
στις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του:
α) το οριστικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων,
β) την ημερομηνία πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης ή την
ημερομηνία κάλυψης της έκδοσης του ομολογιακού δανείου,
γ) τις τελικές δαπάνες έκδοσης,
δ) τα συγκεκριμένα ανά κατηγορία χρήσης /επένδυσης προοριζόμενα ποσά και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος,
ε) τις κατηγορίες που θα τοποθετούνται προσωρινά τα αδιάθετα κεφάλαια της αύξησης
μέχρι την πλήρη διάθεσή τους.
Αντίστοιχη ενημέρωση ο εκδότης αποστέλλει στο Χ.Α. και στις περιπτώσεις
τροποποίησης του επενδυτικού του προγράμματος βάσει απόφασης των αρμοδίων
οργάνων του.
Εάν η διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 1 δεν έχει ολοκληρωθεί ή ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του δευτέρου
εξαμήνου της χρήσης στην οποία αφορά, ο εκδότης περιλαμβάνει τα στοιχεία της
παραγράφου 1, επικαιροποιημένα όπου τούτο απαιτείται, και στην Ετήσια Οικονομική
Έκθεση που εκδίδει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη σχετική χρήση και τα
αποστέλλει στο Χ.Α. με τις διαδικασίες ενημέρωσης που προβλέπονται στον Κανονισμό
Χ.Α.
Εάν η διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 1 έχει ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης στην
οποία αφορά, ο εκδότης περιλαμβάνει στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που εκδίδει,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το σχετικό εξάμηνο και αποστέλλει στο Χ.Α.,
σύμφωνα με τις διαδικασίες ενημέρωσης που προβλέπονται στον Κανονισμό Χ.Α., τα
παρακάτω στοιχεία:
α) τα ποσά που έχουν ήδη διατεθεί για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1
χρήσεις / επενδύσεις στο εξάμηνο διάστημα που λήγει την ημερομηνία στην οποία
αναφέρονται οι σχετικές οικονομικές καταστάσεις και
β) τα ποσά που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε άλλες επενδύσεις ή σε
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χαμηλού κινδύνου (όπως ενδεικτικά προθεσμιακές
καταθέσεις, συμφωνίες επαναγοράς, ομόλογα του Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος κλπ.) ανά κατηγορία επενδύσεως.
Η διάθεση των ποσών των ως άνω περιπτώσεων αφορά την ταμειακή εκταμίευση και
όχι τη λογιστικοποίηση του σχετικού εξόδου.
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3. Ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση στην χρήση /επενδύσεων από τα
οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους (ενδεικτικά βάσει μεταγενέστερης απόφασης
των αρμοδίων οργάνων του εκδότη) θα πρέπει, επίσης, ο εκδότης να αναφέρει στο Χ.Α.
και να αιτιολογεί τα εξής:
α) τους λόγους που οδήγησαν στη διαφοροποίηση του προορισμού των αντληθέντων
κεφαλαίων, καθώς και την ημερομηνία απόφασης του αρμοδίου οργάνου του εκδότη
που αποφάσισε τη σχετική διαφοροποίηση
β) τυχόν αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διάθεσης των αντληθέντων
κεφαλαίων, όπως αυτό περιγράφεται στα στοιχεία των ως άνω αναφερόμενων
Εκθέσεων ή σε μεταγενέστερη απόφαση των αρμοδίων οργάνων του, με σχετικό
προσδιορισμό του εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος υλοποίησης των επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Επιπλέον, ο εκδότης υποβάλλει τα παρακάτω πρόσθετα στοιχεία στο Χ.Α.:
α) Στοιχεία αναφορικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, με αναφορά του
ύψους τους, σχετική ανάλυση και σχολιασμός των εν λόγω στοιχείων από τον εκδότη για
τις αιτίες στις οποίες οφείλεται η δημιουργία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και
στοιχεία αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο εκδότης για την
αποπληρωμή ή ρύθμιση των παραπάνω υποχρεώσεων.
β) Στοιχεία αναφορικά με το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών, όπως διαμορφώνεται
στο τέλος κάθε χρήσης/περιόδου.
γ) Στοιχεία αναφορικά με τα αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας.
δ) Στοιχεία αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας.
ε) Ενημέρωση για τυχόν περιπτώσεις κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 44, 45
και 46 του ν. 1892/1990 και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο ν. 3588/2007.
2. Τα στοιχεία της παραγράφου 1, αφορούν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία του ομίλου
του εκδότη, εκτός από τις περιπτώσεις εκδοτών που δεν συντάσσουν ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις οι οποίοι θα υποβάλλουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν
στον εκδότη και υποβάλλονται στο Χ.Α., μαζί με τα στοιχεία και τις πληροφορίες των
Οικονομικών Εκθέσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις 1.

1

Η 2η παράγραφος του Μέρους Β τροποποιήθηκε ως ανωτέρω, με την 161/6.12.2017 Απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α και ισχύει από 11.12.2017.
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ
Ενότητα I. Στοιχεία πληροφοριακού σημειώματος που προσκομίζεται στο
Χ.Α. στην περίπτωση εξαγοράς μη εισηγμένης εταιρίας από εισηγμένη
σύμφωνα με την § 4.1.3.12. (1) α) του Κανονισμού του Χ.Α.
1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος.
Υπεύθυνοι σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος.

2. ΕΞΑΓΟΡΑ
α) Περιγραφή της εξαγοράς και των όρων που πραγματοποιείται (ποσοστό της εταιρίας
που εξαγοράζεται, τίμημα, τρόπος που αποτιμήθηκε η εξαγοραζόμενη, τα κριτήρια
βάσει των οποίων καθορίστηκε το τίμημα, τρόπος καταβολής του τιμήματος,
χρηματοδότηση της εξαγοράς καθώς και αναφορά σε τυχόν απαιτούμενη άδεια από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού).
β) Επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εισηγμένης εταιρίας (Παρουσίαση των
λόγων που προέβη η εξαγοράζουσα εταιρία στην συγκεκριμένη εξαγορά, αναφορά στις
επιπτώσεις στα οικονομικά της μεγέθη )

3. ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.
3.1.Αναφορά στη μετοχική συγγένεια μεταξύ των εταιριών (άμεση ή έμμεση μεταξύ
άλλων συνδεδεμένων εταιριών):
3.2 Μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη που είναι κοινά στις δύο (2) εταιρίες.
3.3 Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την μία εταιρία υπέρ της άλλης. Οικονομικές
συμφωνίες, συνεργασίες και συναλλαγές μεταξύ εξαγοράζουσας και εξαγοραζόμενης.
3.4 Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν από κοινού και η εξάρτηση που υπάρχει μεταξύ
των συνδεδεμένων εταιριών σε επίπεδο ομίλου.
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
4.1 Γενικές Πληροφορίες.
4.2 Συνοπτική περιγραφή αντικείμενου εργασιών.
4.3 Μετοχική σύνθεση.
4.4 Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
5.1 Γενικές Πληροφορίες
5.2 Σύντομο ιστορικό της εξαγοραζόμενης εταιρίας
5.3 Αντικείμενο εργασιών.
5 .4 Μετοχική σύνθεση (Πριν και μετά την εξαγορά).
5.5 Διοικητικό Συμβούλιο. (Πριν και μετά την εξαγορά).
5.6 Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. και των κυρίων μετόχων στη Διοίκηση ή/ και στο
κεφάλαιο άλλων εταιριών.
5.7 Παράθεση απολογιστικών στοιχείων τριετίας, εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των
ισολογισμών και σχολιασμός τους.
5.8 Περιουσιακή διάρθρωση και χρηματοοικονομική θέση.
(Επισυνάπτονται οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας της εισηγμένης
εταιρείας και της εξαγοραζόμενης εταιρείας)

Ενότητα ΙI. Στοιχεία πληροφοριακού σημειώματος που προσκομίζεται στο
Χ.Α. σε περίπτωση μεταβολής των δραστηριοτήτων του εκδότη ή
προσθήκης νέων σύμφωνα με την §4.1.3.12. (1) β) του Κανονισμού του
Χ.Α.

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Σκοπός σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος.
1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος.
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
2. 1 Γενικές πληροφορίες για τον εκδότη.
2.2 Ιστορικό.
2.3 Παρουσίαση αντικειμένου εργασιών του.
2.4 Παρουσίαση μετοχικής σύνθεσης και Διοίκησης.
2.5 Συμμετοχές των κυρίων μετόχων και μελών του Δ.Σ. σε άλλες εταιρίες.
2.6 Παρουσιάζεται ο σκοπός του εκδότη, όπως ίσχυε πριν και οι σχετικές τροποποιήσεις
μετά τη συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου του που αποφάσισε την αλλαγή της κύριας
δραστηριότητας.
2.7 Παρουσίαση μέσω διαγράμματος του ομίλου.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ
ΘΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ
3.1 Νέο αντικείμενο εργασιών και κατηγορίες δραστηριοτήτων.
3.2 Διαμόρφωση κύκλου εργασιών (ποσοστά ανά δραστηριότητα).
3.3 Αναφορά στον κλάδο που θα δραστηριοποιείται ο εκδότης και ειδικότερα: γενικά
χαρακτηριστικά του κλάδου, θέση του εκδότη στον κλάδο, τυχόν διοικητικές ή άλλης
φύσεως άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της νέας δραστηριότητας.

4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:
4.1 Την κύρια δραστηριότητα που είχε πριν.
4.2 Τον κλάδο δραστηριοποίησής του σήμερα.
4.3 Τυχόν αλλαγές στο σκοπό και το καταστατικό του, καθώς και κάθε άλλη
διαφοροποίησή του σε σχέση με την ταυτότητα του πριν .
4.4 Πώς επηρεάζονται οι προοπτικές του εκδότη όσον αφορά τη δραστηριοποίησή του.
(Επισυνάπτονται οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας του εκδότη).
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Ενότητα ΙΙΙ. Στοιχεία πληροφοριακού σημειώματος που προσκομίζεται
στο Χ.Α. σε περίπτωση απόσχισης ή μεταβίβασης κλάδου του εκδότη
σύμφωνα με την § 4.1.3.12. (1) γ) του Κανονισμού του Χ.Α. 2

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Σκοπός σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος.
1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ3
2.1 Περιγραφή της διαδικασίας απόσχισης ή μεταβίβασης του κλάδου (αποφάσεις των
οργάνων του εκδότη, νομοθετικές διατάξεις που ακολουθήθηκαν κ.λ.π.).
2.2 Περιγραφή του αποσχισθέντος ή μεταβιβασθέντος κλάδου. Οικονομικά στοιχεία του
εκδότη πριν και μετά την απόσχιση ή μεταβίβαση του κλάδου (παρουσίαση του
αποσχισθέντος ή μεταβιβασθέντος κλάδου, σχολιασμός των σημαντικότερων
λογαριασμών, απεικόνιση του ισολογισμού του εκδότη, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τα
οικονομικά στοιχεία προ της απόσχισης ή μεταβίβασης, τα οικονομικά στοιχεία του
αποσχισθέντος ή μεταβιβασθέντος κλάδου και τα οικονομικά στοιχεία του εκδότη μετά
την απόσχιση ή μεταβίβαση.)
2.3 Αποτίμηση του αποσχισθέντος ή μεταβιβασθέντος κλάδου.
2.4 Επίδραση στα αποτελέσματα του εκδότη και την μερισματική πολιτική του για την
πρώτη μετά την απόσχιση ή τη μεταβίβαση χρήση.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
3.1 Γενικές πληροφορίες.

2

Ο τίτλος της Ενότητας ΙΙΙ τροποποιήθηκε ως ανωτέρω, με την 161/6.12.2017 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α και ισχύει από 11.12.2017.
3 Ο τίτλος και το περιεχόμενο της υποενότητας 2 της Ενότητας ΙΙΙ τροποποιήθηκαν ως ανωτέρω, με την 161/6.12.2017
Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από 11.12.2017.
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3.2 Σύντομο ιστορικό.
3.3 Παρουσίαση του αντικειμένου εργασιών του.
3.4 Παρουσίαση μετοχικής σύνθεσης και Διοίκησης.
3.5 Συμμετοχές των κυρίων μετόχων και μελών του Δ.Σ. σε άλλες εταιρίες.
3.6 Παρουσιάζεται ο σκοπός του εκδότη, όπως ίσχυε πριν και τυχόν τροποποιήσεις μετά
τη συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου του που αποφάσισε την απόσχιση ή μεταβίβαση
του κλάδου 4.

4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ5:
4.1 Την κύρια δραστηριότητα και τον κλάδο που δραστηριοποιούνταν πριν την απόσχιση
ή μεταβίβαση του κλάδου.
4.2 Τον κλάδο δραστηριοποίησης της και το αντικείμενο εργασιών της μετά την
απόσχιση ή μεταβίβαση του κλάδου
4.3 Αλλαγές στο σκοπό και το καταστατικό του, καθώς και κάθε άλλη διαφοροποίηση σε
σχέση με την ταυτότητά του πριν την απόσχιση ή μεταβίβαση.
4.4 Πως επηρεάζονται οι προοπτικές του εκδότη μετά την απόσχιση ή μεταβίβαση, με
ιδιαίτερη αναφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας μετά την απόσχιση ή
μεταβίβαση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
4.5 Παρουσίαση του κύκλου εργασιών της τελευταίας πενταετίας με διακεκριμένη
παρουσίαση των εσόδων του κλάδου που αποσχίζεται ή μεταβιβάζεται.
4.6 Παρουσιάζεται η διάρθρωση του ομίλου όπως διαμορφώνεται μετά την απόσχιση ή
μεταβίβαση.
4.7 Συμβολή του αποσχισθέντος ή μεταβιβασθέντος κλάδου στα αποτελέσματα του
εκδότη.

4

Η παράγραφος 3.6 της υποενότητας 4 της Ενότητας ΙΙΙ τροποποιήθηκε ως ανωτέρω, με την 161/6.12.2017 Απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α και ισχύει από 11.12.2017.
5
Ο τίτλος και το περιεχόμενο της υποενότητας 4 της Ενότητας ΙΙΙ τροποποιήθηκαν ως ανωτέρω, με την 161/6.12.2017
Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α και ισχύει από 11.12.2017.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ (σε
περίπτωση εισφοράς του κλάδου σε ήδη υπάρχουσα εταιρία).
5.1 Αντικείμενο δραστηριότητας και κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.
5.2 Μετοχική σύνθεση – Διεύθυνση - Κοινά Διευθυντικά στελέχη. (Πριν και μετά την
απόσχιση ή μεταβίβαση του κλάδου) 6.
5.3 Σκοπός της εταιρίας και τυχόν τροποποίηση του λόγω της απορρόφησης του νέου
κλάδου.
5.4 Περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας και χρηματοοικονομική κατάσταση πριν την
εισφορά του κλάδου.
5.5 Περιουσιακή διάρθρωση και προοπτικές μετά την εισφορά του κλάδου.
5.6 Μερισματική πολιτική της εταιρίας που εισφέρεται ο κλάδος την τελευταία τριετία
και αναφορά στην επίδραση των κερδών στον εκδότη για την πρώτη μετά την απόσχιση
χρήση.
5.7 Παρουσίαση του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας πριν την εισφορά του
κλάδου (επισυνάπτονται οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας του εκδότη
και της εταιρείας στην οποία εισφέρεται ο κλάδος).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 22.7.2008. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης η απόφαση 33/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, καταργείται. Η
παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr.
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Η παράγραφος 5.2 της υποενότητας 5 της Ενότητας ΙΙΙ τροποποιήθηκε ως ανωτέρω, με την 161/6.12.2017 Απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α και ισχύει από 11.12.2017

Απόφαση 25 (6.12.2017)

Σελίδα 9 από 9

