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ΠΡΟΣ      : Συμβούλους Εισαγωγής Εκδοτών  που επιθυμούν να εισάξουν τις 

κινητές αξίες τους στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά 
(Ν.Ε.Α) του ΧΑΚ 

ΑΠΟ        :    Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ 
ΘΕΜΑ     :  Οικονομική πληροφόρηση που πρέπει να περιλαμβάνεται στο 

Πληροφοριακό έγγραφο, κατά την υποβολή αίτησης για 
εισαγωγή στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α) 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, καθώς και στα 
επισυναπτόμενα έγγραφα  

ΗΜΕΡ.  :  13 Σεπτεμβρίου 2019 
Αρ. ΕΓΚ. : 06 – 2019  
 
 
Κύριοι,  
 
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου  Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) λαμβάνοντας 
υπόψη τις υποχρεώσεις των ήδη εισηγμένων εκδοτών ειδικότερα σε σχέση με 
το χρονοδιάγραμμα έκδοσης και υποβολής των εξαμηνιαίων οικονομικών τους 
καταστάσεων (3 μήνες μετά τη λήξη του εξαμήνου), αποφάσισε να προβεί σε 
αναθεώρηση της Εγκυκλίου του με αριθμό 01-2009 και ημερομηνία 
31/12/2009 ως ακολούθως: 
 
Για τις περιπτώσεις αιτήσεων για εισαγωγή νέων αξιών στη 
Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του  Χρηματιστηρίου, θα 
πρέπει στο Πληροφοριακό Έγγραφο εισαγωγής, να περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης για εισαγωγή και  
τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Έγγραφου: 
 
1. Όταν η έγκριση για εισαγωγή των αξιών και για δημοσίευση του 

Πληροφοριακού Εγγράφου δίδεται εντός των  πρώτων τριών μηνών μετά 
τη λήξη του τελευταίου οικονομικού έτους της εταιρείας, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται: 

 
- Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των δύο ετών που προηγούνται του 

τελευταίου οικονομικού έτους.  
- Μη ελεγμένη οικονομική κατάσταση για τουλάχιστον τους πρώτους έξι 

μήνες του τελευταίου οικονομικού έτους. 
- Προοπτικές τουλάχιστον για το τρέχον οικονομικό έτος.  
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Περιεχόμενο  Πληροφοριακού Εγγράφου και επισυναπτόμενα 

Παράδειγμα:  
Η Εταιρεία Χ, με οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου,  αιτείται την 
εισαγωγή των τίτλων της για πρώτη φορά στη Ν.Ε.Α. Αγορά του 
Χρηματιστηρίου κατά την περίοδο 1/1/2019-31/3/2019.  
(α) Δυο έτη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους που 

προηγείται του τελευταίου οικονομικού έτους  
      Δηλαδή για τα έτη 31/12/2017 και 31/12/2016 

 
(β) Μη ελεγμένη οικονομική κατάσταση για τουλάχιστον τους πρώτους 

έξι μήνες του τελευταίου οικονομικού έτους 
      Δηλαδή για την εξαμηνία που λήγει στις 30/6/2018 
 
(δ) Προοπτικές τουλάχιστον για το τρέχον οικονομικό έτος   
     Δηλαδή για το έτος 2019 
 
2. Όταν η έγκριση για εισαγωγή αξιών και για δημοσίευση του 

Πληροφοριακού Εγγράφου δίδεται μετά από τους πρώτους τρεις μήνες του 
τρέχοντος οικονομικού έτους και πριν από την υποχρέωση προς υποβολή 
εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για το τρέχον έτος, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται: 
 
- Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις των δυο τελευταίων οικονομικών 

ετών που προηγούνται του τρέχοντος έτους.  
- Προοπτικές τουλάχιστον για το τρέχον οικονομικό έτος.  

 

Περιεχόμενο  Πληροφοριακού Εγγράφου και επισυναπτόμενα 

Παράδειγμα:  
Η Εταιρεία Χ, με οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου,  αιτείται την 
εισαγωγή των τίτλων της για πρώτη φορά στη Ν.Ε.Α. Αγορά του 
Χρηματιστηρίου κατά την περίοδο 1/4/2019-30/9/2019  
(α) Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων 

οικονομικών ετών που προηγούνται του τρέχοντος έτους - Δηλαδή 
για τα έτη 31/12/2018 και 31/12/2017 

   
(β)  Προοπτικές τουλάχιστον για το  τρέχον οικονομικό έτος - Δηλαδή 
για το έτος 2019 
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3.  Όταν η έγκριση για εισαγωγή των αξιών και για δημοσίευση του 

Πληροφοριακού Εγγράφου  δίδεται κατά την τελευταία τριμηνία πριν από 
τη λήξη του τρέχον οικονομικού έτους, θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

 
- Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των δύο τελευταίων οικονομικών 

ετών που προηγούνται του τρέχοντος έτους.  
- Μη ελεγμένη οικονομική κατάσταση για τουλάχιστον τους πρώτους έξι 

μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους.  
- Προοπτικές τουλάχιστον για το τρέχον οικονομικό έτος.  

 
Παράδειγμα:  
Η Εταιρεία Χ,  με οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου,  αιτείται 
την εισαγωγή των τίτλων της για πρώτη φορά στη Ν.Ε.Α. Αγορά του 
Χρηματιστηρίου κατά την περίοδο 1/10/2019-31/12/2019  
Περιεχόμενο  Πληροφοριακού Εγγράφου  
 
(α) Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των  δύο τελευταίων  

οικονομικών       ετών που προηγούνται του τρέχοντος έτους  
     Δηλαδή για τα έτη 31/12/2018 και 31/12/2017 

(β)    Μη ελεγμένη οικονομική κατάσταση για τουλάχιστον τους 
πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους 

         Δηλαδή για την εξαμηνία που λήγει στις 30/6/2019 
(γ)    Προοπτικές τουλάχιστον για το  τρέχον οικονομικό έτος   
       Δηλαδή για το έτος 2019 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις τυχόν χρειάζεστε. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Νίκος Τρυπάτσας 
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 
 
  


