ΑΠΟΦΑΣΗ 36
«ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 7, 8 & 9 ΤΟΥ Ν. 4569/2018»

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
(Συνεδρίαση 30.11.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018
2. Την Απόφαση 7/281/7.11.2018 της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Τεχνικά και διαδικαστικά θέματα για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018»
3. Την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών και διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια
των εκποίησεων κινητών αξιών σε εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018
σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2.3.4 του Κανονισμού Χ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
Καθορίζει τις διαδικασίες και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στη διενέργεια εκποιήσεων σύμφωνα
με τις διατάξεις της § 2.3.4 του Κανονισμού Χ.Α. για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ.
7, 8 και 9 του ν. 4569/2018 και της Απόφασης 7/281/7.11.2018 της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Τεχνικά και διαδικαστικά
θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018» (εφεξής
Απόφαση 7 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ως εξής:

Απόφαση 36 (30.11.2018)

1

Τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 29 παρ. 7, 8 & 9 του ν. 4569/2018 για τη δημοσιοποίηση
των ανακοινώσεων εκποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., οι εκποιήσεις κινητών αξιών, όπως προβλέπονται με
βάση τις ως άνω διατάξεις, διενεργούνται ως εξής:
1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζει ανά εκποίηση Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. ή της Αγοράς ΕΝ.Α. του Χ.Α. (εφεξής
το/τα «Μέλος»/»Μέλη και η/οι «Αγορά»/»Αγορές»), ανάλογα με την περίπτωση, βάσει κατάστασης
Μελών κατ’ αλφαβητική σειρά που τηρείται με λατινικούς χαρακτήρες από το Χ.Α.
2. Για την εκποίηση η ΕΛ.Κ.Α.Τ. γνωστοποιεί στο Χ.Α. την απόφασή της ανά εκποίηση, όπως θα έχει
ανακοινωθεί κατά τις ανωτέρω διατάξεις, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα
εκποίησης. Η εκποίηση θα αφορά ορισμένη ποσότητα κινητών αξιών όπως θα προσδιορίζεται από
την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ταυτόχρονα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει το Χ.Α. για το Μέλος που θα προβεί στη σχετική
εκποίηση ως και για τα στοιχεία της εκποίησης κατά την ανωτέρω ανακοίνωση. Αντίστοιχα, το Χ.Α.
δημοσιεύει τα στοιχεία της εκποίησης στο Η.Δ.Τ. πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας
της εκποίησης. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει το Χ.Α. για τη συνέχιση της εκποίησης σε επόμενη ημέρα, σε
περίπτωση ολικής ή μερικής μη εκποίησης της ανακοινωθείσας ως άνω ποσότητας κινητών αξιών.
Αντίστοιχα, το Χ.Α. δημοσιεύει τα στοιχεία της σχετικής εκποίησης στο Η.Δ.Τ. πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης της ημέρας της εκποίησης.
3. Κατά τα λοιπά, η εκποίηση διενεργείται στην τιμή κλεισίματος αποκλειστικά από εντολές πώλησης
με τιμή στο κλείσιμο (At the Close – ATC) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.3.4.2 του
Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.
4. Οι συναλλαγές εκποίησης υπόκεινται στις διαδικασίες εκκαθάρισης μέσω της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή
και διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό Συστήματος Άυλων Τίτλων και την Απόφαση 4 της
ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενεργεί ως αποκλειστικός Χειριστής στους Λογαριασμούς Αξιών των Μερίδων
των δικαιούχων, για τις κινητές αξίες των οποίων διενεργείται η εκποίηση σύμφωνα με τις
διαδικασίες της.

Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 13η Δεκεμβρίου 2018.
Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. www.athexgroup.gr.
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