
 

 

 

ΠΡΟΣ       : Εισηγμένες Εταιρείες (Ρυθμιζόμενη και ΝΕΑ Αγορά ΧΑΚ)  

ΑΠΟ         :   Αναπλ. Γενικό Διευθυντή, Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

ΘΕΜΑ   : Ενέργειες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις 
προθεσμίες δημοσίευσης οικονομικής πληροφόρησης που 
σχετίζονται με την εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου, με αριθμό 01-
2018/ 02-2018, με τίτλο «Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την 
αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου», ημερ. 23/1/2018.   

ΗΜΕΡ.     :  8 Απριλίου, 2020 

ΑΡ. ΕΓΚ.  : 13-2020  

 
 
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (XAK) σε συνέχεια της 
εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με ημερ. 31/3/2020 και αρ. Ε374 
και λαμβάνοντας υπόψη του, την τρέχουσα  πρωτοφανή  κατάσταση που επικρατεί σε 
όλο τον κόσμο για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοιού  
COVID-19, θα ήθελε να ενημερώσει τους Εκδότες για τα ακόλουθα, όσον αφορά στις 
αξίες τους που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά και 
ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ:  
 

1. Για ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που αφορούν σε οικονομικό έτος που 
έληξε στις ή μετά από τις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά πριν από την 1η 
Απριλίου 2020, το Χρηματιστήριο θα εφαρμόσει την Απόφαση Πολιτικής του 
ημερομηνίας 23/1/2018 και αριθμό εγκυκλίου 01-2018/ 02-2018, 2 μήνες 
μετά από την προθεσμία που προβλέπεται στο Άρθρο 140 (1) του Νόμου του 
ΧΑΚ και στη Οδηγία περί Διαφάνειας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την 
υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης περί εταιρικής διακυβέρνησης και όλων των 
εγγράφων που τη συνοδεύουν και,  

2. Για εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις που αφορούν περίοδο που έληξε στις 
ή μετά από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά πριν από την 1η Απριλίου 2020, το 
Χρηματιστήριο θα εφαρμόσει την Απόφαση Πολιτικής του ημερομηνίας 
23/1/2018 και αριθμό εγκυκλίου 01-2018/ 02-2018, 1 μήνα μετά από την 
προθεσμία που προβλέπεται στην Οδηγία Διαφάνειας και στην Εγκύκλιο του 
ΧΑΚ, ημερομηνίας 29/7/2016 και αριθμό 04/2016. 

 
Αναμένεται ότι οι Εισηγμένες Εταιρείες, σε συνεργασία με τους Ελεγκτές τους, θα 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για υποβολή των οικονομικών εκθέσεων τους 
εντός των καθορισμένων από το Νόμο χρονοδιαγραμμάτων. Σε περίπτωση τυχόν 
καθυστέρησης από εισηγμένη εταιρεία για την υποβολή και δημοσιοποίηση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων της μετά από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπει ο 
Νόμος, το Χρηματιστήριο θα αναμένει σχετική ενημέρωση από τους Εκδότες (μέσω 
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ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό) για τους λόγους καθυστέρησης, καθώς και 
για οποιαδήποτε αναμενόμενη ημερομηνία δημοσιοποίησης.  
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την κα. Ελίζα 
Στασοπούλου Λειτουργό Α’, είτε την κα. Ιωάννα Ηλία, Λειτουργό του ΧΑΚ, στο 
τηλέφωνο 22712300, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cse.com.cy. 
 
Είμαστε στη διάθεση σας. 
 
Ευχαριστούμε.  
 
Με εκτίμηση  
 
 
Νίκος Τρυπάτσας  
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής   
 
Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 


