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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 862/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουνίου 2012
περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη
συναίνεση για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου, τις πληροφορίες για τους υποκείμενους δείκτες και
την απαίτηση έκθεσης ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

κότητα του καθεστώτος του ενημερωτικού δελτίου. Ο κανο
νισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 θα πρέπει, συνεπώς, να τροπο
ποιηθεί όσον αφορά τη συναίνεση του εκδότη ή του προ
σώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού
δελτίου σχετικά με τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου από
χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και τις πληροφορίες
που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο σχε
τικά με υποκείμενους δείκτες και προβλέψεις και εκτιμήσεις
κερδών.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με
το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια
προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμά
τευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (1), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1,

(3)

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 τρίτο εδά
φιο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
809/2004 θα πρέπει να διευκρινίζει ποιες πληροφορίες πρέ
πει να παρέχονται όταν ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίο συναινεί
μέσω γραπτής συμφωνίας για τη χρήση του από χρηματο
οικονομικούς διαμεσολαβητές.

(4)

Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπι
στωτικές αγορές, και ιδίως η αυξημένη χρήση δεικτών ως
υποκείμενων δομημένων τίτλων, θα πρέπει να επανεξετα
στούν και να αποσαφηνιστούν ορισμένες απαιτήσεις του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004. Με την ανάθεση της
αρμοδιότητας κατάρτισης του δείκτη σε άλλη οντότητα
του ομίλου, οι εκδότες θα μπορούσαν να καταστρατηγήσουν
την απαίτηση συμπερίληψης στο ενημερωτικό δελτίο περι
γραφής του δείκτη που καταρτίζεται από τον εκδότη (σημείο
4.2.2 του παραρτήματος XII) και με τον τρόπο αυτόν να
αποφύγουν την ευθύνη σε περίπτωση που η περιγραφή είναι
ανακριβής. Κατά συνέπεια, η απαίτηση αυτή θα πρέπει να
επεκταθεί επίσης σε δείκτες που καταρτίζονται από οντότητα
ανήκουσα στον ίδιο όμιλο με τον εκδότη.

(5)

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του
διοικητικού φόρτου, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει επίσης
να αναφέρει τους όρους υπό τους οποίους δεν απαιτείται
περιγραφή του δείκτη στο ενημερωτικό δελτίο, όταν ο δεί
κτης καταρτίζεται από οντότητες που ενεργούν σε συμφωνία
με τον εκδότη ή εξ ονόματός του. Επιπλέον, εφόσον το
σημείο 2.10 του παραρτήματος XV αναφέρεται μόνο σε
ευρείας βάσεως και ευρέως αναγνωρισμένους δημοσιευμέ
νους δείκτες, αναφορά στο ενημερωτικό δελτίο διευκρινί
ζουσα που μπορούν να αναζητηθούν οι πληροφορίες για
τον δείκτη θα πρέπει να αρκεί, χωρίς να απαιτείται περι
γραφή της σύνθεσης του δείκτη.

(6)

Για τη μείωση του διοικητικού κόστους για εκδότες που
αντλούν κεφάλαια, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της
29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας
2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελ
τίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη
δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των
σχετικών διαφημίσεων (2), καθορίζει λεπτομερώς τις πληρο
φορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον στο
ενημερωτικό δελτίο για τα διάφορα είδη κινητών αξιών, με
σκοπό τη συμμόρφωση προς το άρθρο 5 παράγραφος 5 και
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

(2)

Η οδηγία 2003/71/ΕΚ τροποποιήθηκε με την οδηγία
2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των
οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών
αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και
2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων δια
φάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμά
τευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (3), προκειμένου να ενισχυθεί η
προστασία του επενδυτή, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος
για τις επιχειρήσεις όταν αντλούν κεφάλαια στις αγορές
κινητών αξιών στην Ένωση και να αυξηθεί η αποτελεσματι

(1) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
(2) ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 327 της 11.12.2010, σ. 1.
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αναφέρει τους όρους υπό τους οποίους δεν απαιτείται η
έκθεση ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών που συνοδεύει
προβλέψεις και εκτιμήσεις κερδών, ιδίως όταν οι ανεξάρτητοι
λογιστές ή ελεγκτές δεν είναι σε θέση να υπογράψουν την
έκθεση ελέγχου, επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη η πλήρης
σειρά των εγγράφων που απαρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
(7)

(8)

(9)

Με την οδηγία 2010/73/ΕΕ ο όρος «βασικές πληροφορίες»
αντικαθίσταται από τον όρο «ουσιώδεις πληροφορίες» σε
αρκετές διατάξεις της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Συνεπώς, θα
πρέπει να προσαρμοστούν τα παραρτήματα του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 809/2004.
Προκειμένου να αποφευχθεί η τυχόν περαιτέρω ασυνεπής
εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ιδίως κατά την έννοια
του τρίτου εδαφίου του άρθρου 3 παράγραφος 2 της εν
λόγω οδηγίας, και να αποφευχθούν πρόσθετες καθυστερή
σεις όσον αφορά την εξασφάλιση αυξημένης προστασίας των
επενδυτών και μείωσης του διοικητικού φόρτου για τις επι
χειρήσεις κατά τη συγκέντρωση κεφαλαίων στις αγορές κινη
τών αξιών στην Ένωση είναι σημαντικό να προβλεφθεί η
έναρξη ισχύος την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004
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α) τις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στα τμήματα 1
και 2Α του παραρτήματος XXX, όταν η συναίνεση παρέχεται
σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους χρηματοοικονομι
κούς διαμεσολαβητές·

β) τις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στα τμήματα 1
και 2Β του παραρτήματος XXX, όταν ο εκδότης ή το πρό
σωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού
δελτίου επιλέγει να παρέχει συναίνεση σε όλους τους χρη
ματοοικονομικούς διαμεσολαβητές.

2.
Εάν χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής δεν πληροί τους
όρους που συνοδεύουν τη συναίνεση, όπως γνωστοποιείται στο
ενημερωτικό δελτίο, απαιτείται νέο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα
με το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2003/71/ΕΚ.».

3) Στο άρθρο 22 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαιτούμενα πληρο
φοριακά στοιχεία που απαριθμούνται στα παραρτήματα I έως
XVII, στο παράρτημα XX και στα παραρτήματα ΧΧΙΙΙ έως XXX
ανάλογα με το είδος του εκδότη και την κατηγορία των σχετι
κών κινητών αξιών. Οι αρμόδιες αρχές δεν ζητούν να περιλη
φθούν σε βασικό ενημερωτικό δελτίο πληροφοριακά στοιχεία
που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I έως XVII, στο
παράρτημα XX ή στα παραρτήματα XXIII έως XXX.».

4) Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα
του παρόντος κανονισμού.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 2
1) Στο άρθρο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαιτούμενα πληροφοριακά
στοιχεία που απαριθμούνται στα παραρτήματα I έως XVII και
στα παραρτήματα XX έως XXX ανάλογα με το είδος του εκδότη
ή των εκδόσεων και την κατηγορία των σχετικών κινητών αξιών.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4α παράγραφος 1, η αρμόδια
αρχή δεν απαιτεί να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο
πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα
παραρτήματα I έως XVII ή στα παραρτήματα XX έως XXX.».
2) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 20α:
«Άρθρο 20α
Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για τη συναίνεση που
παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2003/71/ΕΚ
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο περιέ
χει τα εξής:

Μεταβατική διάταξη
1.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην έγκριση συμπλη
ρώματος ενημερωτικού δελτίου ή βασικού ενημερωτικού δελτίου,
εφόσον το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο
εγκρίθηκε πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.
Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής διαβιβάζει στην
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής πιστοποιητικό έγκρι
σης σχετικά με ενημερωτικό δελτίο ή βασικό ενημερωτικό δελτίο
που εγκρίθηκε πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
3, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής αναφέρει σαφώς
και ρητώς στο πιστοποιητικό ότι το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό
ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε πριν από την ημερομηνία που ανα
φέρεται στο άρθρο 3.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

22.9.2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 τροποποιούνται ως εξής:
1. Στο παράρτημα I, το σημείο 13.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«13.2. Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των
ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη
δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει
με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη
παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσι
ευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις
επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαι
τείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι
υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα
τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κατα
στάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.».
2. Στο παράρτημα III, η επικεφαλίδα του τμήματος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ».
3. Στο παράρτημα IV, το σημείο 9.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«9.2.

Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των
ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη
δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει
με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη
παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσι
ευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις
επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαι
τείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι
υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα
τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κατα
στάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.».

4. Στο παράρτημα V, η επικεφαλίδα του τμήματος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ».
5. Το παράρτημα X τροποποιείται ως εξής:
α) Το σημείο 13.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«13.2. Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των
ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη
δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών
συνάδει με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη
παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να
δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος,
και τις επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων,
δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
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α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που
είναι υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα
τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.».
β) Η επικεφαλίδα του τμήματος 31 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«31. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ».
6. Στο παράρτημα XI, το σημείο 8.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«8.2. Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των
ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη
δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει
με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη
παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσι
ευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις
επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται
έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι
υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα
τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κατα
στάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.».
7. Το παράρτημα XII τροποποιείται ως εξής:
α) Η επικεφαλίδα του τμήματος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ».
β) Στο σημείο 4.2.2, η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι δείκτης, να αναφερθεί:
— η ονομασία του δείκτη,
— περιγραφή του δείκτη, εάν καταρτίζεται από τον εκδότη ή από οποιαδήποτε νομική οντότητα ανήκουσα στον
ίδιο όμιλο,
— περιγραφή του δείκτη που παρέχεται από νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί σε συνδυασμό
με τον εκδότη ή εξ ονόματός του, εκτός εάν το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τις ακόλουθες δηλώσεις:
— το πλήρες σύνολο των κανόνων του δείκτη και οι πληροφορίες σχετικά με την επίδοση του δείκτη είναι
δωρεάν διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του εκδότη ή του παρόχου του δείκτη,
και
— οι ισχύοντες κανόνες (συμπεριλαμβανομένων της μεθοδολογίας του δείκτη για την επιλογή και την επανε
ξισορρόπηση του συνιστωσών του δείκτη, περιγραφής συμβάντων διαταραχής της αγοράς και κανόνων
προσαρμογής) βασίζονται σε προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.
Εάν ο δείκτης δεν έχει καταρτιστεί από τον εκδότη, αναφέρονται τα σημεία στα οποία μπορούν να αναζητηθούν
πληροφορίες για τον δείκτη.».
8. Στο παράρτημα XIII, η επικεφαλίδα του τμήματος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ».
9. Στο παράρτημα XV, το σημείο 2.10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.10. Το στοιχείο α) του σημείου 2.2 δεν εφαρμόζεται σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων του οποίου επενδυτικός
στόχος είναι η αναπαραγωγή, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, ενός δημοσιευόμενου και ευρέως αναγνωρισμένου δείκτη
που βασίζεται σε ευρύ φάσμα κινητών αξιών. Περιλαμβάνεται αναφορά των λεπτομερειών για τα σημεία αναζήτησης
πληροφοριών σχετικά με τον δείκτη.».
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10. Το παράρτημα XX τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τμήμα με τίτλο «Παράρτημα V», η επικεφαλίδα του τμήματος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ».

β) Στο τμήμα με τίτλο «Παράρτημα XII», η επικεφαλίδα του τμήματος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ».

γ) Στο τμήμα με τίτλο «Παράρτημα XII», στο σημείο 4.2.2, το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii) εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι δείκτης, να αναφερθεί:
— η ονομασία του δείκτη,

Κατηγορία Γ

— περιγραφή του δείκτη, εάν καταρτίζεται από τον εκδότη ή από οποιαδήποτε
νομική οντότητα ανήκουσα στον ίδιο όμιλο,

Κατηγορία A

— περιγραφή του δείκτη που παρέχεται από νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο
το οποίο ενεργεί σε συνδυασμό με τον εκδότη ή εξ ονόματός του, εκτός εάν το
ενημερωτικό δελτίο περιέχει τις ακόλουθες δηλώσεις:

Κατηγορία A

— το πλήρες σύνολο των κανόνων του δείκτη και οι πληροφορίες σχετικά με
την επίδοση του δείκτη είναι δωρεάν διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του
εκδότη ή του παρόχου του δείκτη·
και
— οι ισχύοντες κανόνες (συμπεριλαμβανομένων της μεθοδολογίας του δείκτη
για την επιλογή και την επανεξισορρόπηση του συνιστωσών του δείκτη,
περιγραφής συμβάντων διαταραχής της αγοράς και κανόνων προσαρμογής)
βασίζονται σε προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.
— Εάν ο δείκτης δεν έχει καταρτιστεί από τον εκδότη, αναφορά των σημείων στα
οποία μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη.

Κατηγορία Γ»

δ) Στο τμήμα με τίτλο «Παράρτημα XIII», η επικεφαλίδα του τμήματος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ».

ε) Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:
«Παράρτημα XXX

Οδηγίες

1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ
ΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

1.1.

Ρητή συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του
ενημερωτικού δελτίου όσον αφορά τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου και δήλωση ότι
αποδέχεται την ευθύνη για το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου επίσης σε σχέση
με μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικο
νομικό διαμεσολαβητή προς τον οποίο παρέχεται συναίνεση να χρησιμοποιήσει το
ενημερωτικό δελτίο.

Κατηγορία Α

1.2.

Αναφορά της περιόδου για την οποία παρέχεται συναίνεση χρήσης του ενημερωτικού
δελτίου.

Κατηγορία Α

1.3.

Αναφορά της περιόδου προσφοράς κατά την οποία μπορεί να γίνει μεταγενέστερη
μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικούς διαμεσολα
βητές.

Κατηγορία Γ
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Παράρτημα XXX

Οδηγίες

1.4.

Αναφορά των κρατών μελών στα οποία οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές μπο
ρούν να χρησιμοποιήσουν το ενημερωτικό δελτίο για μεταγενέστερη μεταπώληση ή
τελική τοποθέτηση κινητών αξιών.

Κατηγορία Α

1.5.

Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση και είναι συναφείς
για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου.

Κατηγορία Γ

1.6.

Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι επενδυτές ότι, σε
περίπτωση προσφοράς από χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή, ο εν λόγω χρηματοοι
κονομικός διαμεσολαβητής θα παράσχει στους επενδυτές πληροφορίες για τους όρους
και τις προϋποθέσεις της προσφοράς κατά τη στιγμή της πραγματοποίησής της.

Κατηγορία Α

2A.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ
ΕΝΑΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕ
ΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

2A.1.

Κατάλογος και ταυτότητα (επωνυμία και διεύθυνση) του χρηματοοικονομικού διαμεσο
λαβητή ή διαμεσολαβητών οι οποίοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν το ενημερωτικό
δελτίο.

Κατηγορία Γ

2A.2.

Πρόκειται να δημοσιευθεί αναφορά του πώς και από πού μπορούν να αναζητηθούν
τυχόν νέες πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, οι οποίες δεν
είναι γνωστές κατά τον χρόνο έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενη
μερωτικού δελτίου ή της συμπλήρωσης των τελικών όρων, ανάλογα με την περίπτωση.

Κατηγορία Α

2B.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

2B.1.

Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία πληροφορούνται οι επενδυτές ότι
κάθε χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής που χρησιμοποιεί το ενημερωτικό δελτίο
οφείλει να αναφέρει στον δικτυακό του τόπο ότι το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τη
συναίνεση και τους συνημμένους σε αυτήν όρους.

Κατηγορία Α»

11. Στο παράρτημα XXII ενότητα Α, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο Α.2:
«Όλα

A.2.

— Συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη
του ενημερωτικού δελτίου όσον αφορά τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου
για μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από
χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές.
— Αναφορά της περιόδου προσφοράς εντός της οποίας μπορεί να γίνει μετα
γενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοι
κονομικούς διαμεσολαβητές και στους οποίους παρέχεται συναίνεση για τη
χρήση του ενημερωτικού δελτίου.
— Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση και είναι
συναφείς για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου.
— Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι επεν
δυτές ότι πρόκειται να παρασχεθούν πληροφορίες για τους όρους και τις
προϋποθέσεις της προσφοράς από οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό διαμε
σολαβητή κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της εν λόγω προσφοράς από τον
χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή.».

12. Στο παράρτημα XXIII, το σημείο 8.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«8.2. Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των
ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη
δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει
με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη
παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσι
ευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις
επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται
έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι
υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·

22.9.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα
τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κατα
στάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.».
13. Στο παράρτημα XXIV, η επικεφαλίδα του τμήματος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ».
14. Στο παράρτημα XXV, το σημείο 13.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«13.2. Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου να ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των
ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη
δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει
με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη
παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσι
ευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις
επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαι
τείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι
υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα
τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κατα
στάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.».
15. Στο παράρτημα XXVI, το σημείο 9.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«9.2. Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων
λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη δηλωθείσα βάση και
ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασικές
λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη
παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσι
ευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις
επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται
έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι
υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα
τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κατα
στάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.».
16. Το παράρτημα XXVIII τροποποιείται ως εξής:
α) Το σημείο 13.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«13.2. Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των
ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη
δηλωθείσα βάση και ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών
συνάδει με τις βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη
παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να
δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος,
και τις επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων,
δεν απαιτείται έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που
είναι υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
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β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα
τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.».
β) Η επικεφαλίδα του τμήματος 31 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«3. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ».
17. Στο παράρτημα XXIX, το σημείο 8.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«8.2. Έκθεση συνταχθείσα από ανεξάρτητους λογιστές ή ελεγκτές όπου ορίζεται ότι, κατά τη γνώμη αυτών των ανεξάρτητων
λογιστών ή ελεγκτών, η πρόβλεψη ή η εκτίμηση όσον αφορά τα κέρδη καταρτίστηκε ορθά στη δηλωθείσα βάση και
ότι η λογιστική βάση που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών συνάδει με τις βασικές
λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο εκδότης.
Όταν οι χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά το προηγούμενο οικονομικό έτος και περιλαμβάνει μόνο μη
παραπλανητικά αριθμητικά στοιχεία ουσιωδώς συναφή με τα τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσι
ευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, και τις
επεξηγηματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των αριθμητικών αυτών στοιχείων, δεν απαιτείται
έκθεση εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
α) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εάν διαφέρει από εκείνο που είναι
υπεύθυνο για το ενημερωτικό δελτίο γενικά, εγκρίνει την πληροφόρηση αυτή·
β) ανεξάρτητοι λογιστές ή ελεγκτές έχουν συμφωνήσει ότι η πληροφόρηση αυτή είναι ουσιαστικά συναφής με τα
τελικά αριθμητικά στοιχεία που πρόκειται να δημοσιευθούν στις προσεχείς ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κατα
στάσεις·
γ) οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.».
18. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα XXX:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXX
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση που αναφέρεται στο άρθρο 20α
(Σύνολο πρόσθετων πληροφοριών)
1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

1.1. Ρητή συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου όσον
αφορά τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου και δήλωση ότι αποδέχεται την ευθύνη για το περιεχόμενο του
ενημερωτικού δελτίου επίσης σε σχέση με μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από
χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή προς τον οποίο παρέχεται συναίνεση να χρησιμοποιήσει το ενημερωτικό δελτίο.
1.2. Αναφορά της περιόδου για την οποία παρέχεται συναίνεση χρήσης του ενημερωτικού δελτίου.
1.3. Αναφορά της περιόδου προσφοράς κατά την οποία μπορεί να γίνει μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση
κινητών αξιών από χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές.
1.4. Αναφορά των κρατών μελών στα οποία οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
ενημερωτικό δελτίο για μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών.
1.5. Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση και είναι συναφείς για τη χρήση του ενημε
ρωτικού δελτίου.
1.6. Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι επενδυτές ότι, σε περίπτωση προσφοράς από
χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή, ο χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής θα παράσχει στους επενδυτές πληρο
φορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς κατά τη στιγμή της πραγματοποίησής της.
2A.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

2A.1. Κατάλογος και ταυτότητα (επωνυμία και διεύθυνση) του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή ή διαμεσολαβητών οι
οποίοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν το ενημερωτικό δελτίο.
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2A.2. Πρόκειται να δημοσιευθεί αναφορά του πώς και πού μπορούν να αναζητηθούν τυχόν νέες πληροφορίες για τους
χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, οι οποίες δεν είναι γνωστές κατά τον χρόνο έγκρισης του ενημερωτικού
δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου ή της συμπλήρωσης των τελικών όρων, ανάλογα με την περίπτωση.
2B.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ
ΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία πληροφορούνται οι επενδυτές ότι κάθε χρηματοοικονομικός
διαμεσολαβητής που χρησιμοποιεί το ενημερωτικό δελτίο οφείλει να αναφέρει στον δικτυακό του τόπο ότι το
χρησιμοποιεί σύμφωνα με τη συναίνεση και τους συνημμένους σε αυτήν όρους.».
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