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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 
 
Θέμα: Παρατηρήσεις επί της επιστολής της Επιτροπής για έκτακτη δημοσίευση 
των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του γ’ τριμήνου 2020 από τις εισηγμένες. 
 
 
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 
Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε, 
 
Με γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό 
με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την 
από 18.11.2020 επιστολή της καλεί τους εκδότες όπως ενημερώσουν το επενδυτικό 
κοινό με ανακοίνωσή τους μέχρι τις 15.12.2020 αναφορικά με τη διαμόρφωση των 
θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών. Σύμφωνα με την επιστολή, στην ανακοίνωση θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: 
 
«α) τα έσοδα από τις πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), και τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020 και σε 
σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου και β) 
σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/ και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά 
μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέση, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ' 
τρίμηνο της χρήσης 2020». 
 
Εντούτοις, η σύνταξη ανακοίνωσης από τις εισηγμένες εταιρείες με βάση το ως άνω 
περιεχόμενο προϋποθέτει τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων για το γ' τρίμηνο του 
2020, υποχρέωση η οποία (με την εξαίρεση των πιστωτικών ιδρυμάτων) καταργήθηκε με 
την Οδηγία 2013/50, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 4374/2016, 
καθώς συνεπαγόταν σημαντική επιβάρυνση για πολλούς μικρούς και μεσαίους εκδότες, 
χωρίς η δημοσίευση των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων να είναι απαραίτητη 
για την προστασία των επενδυτών (βλ. την σκέψη 4 της Οδηγίας 2013/50).  
 
Εξάλλου, η αναφορά στις υποχρεώσεις διαφάνειας του Κανονισμού για την Κατάχρηση 
της Αγοράς δεν δείχνει να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση των ως άνω στοιχείων. Αφενός, 
στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, δεν έχει δοθεί η εξουσία στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή συλλήβδην υποχρεώσεων για ενημέρωση από το σύνολο 
των εισηγμένων εταιρειών. Αφετέρου, η γνωστοποίηση των επικαλούμενων στοιχείων 
δεν υποκαθιστά την υποχρέωση κάθε εισηγμένης εταιρίας να ενημερώσει άμεσα το 
επενδυτικό κοινό για κάθε προνομιακή πληροφορία που την αφορά άμεσα και εν 
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προκειμένω για κάθε σημαντική νέα επίπτωση των νέων περιοριστικών μέτρων. Αυτό 
εξάλλου περιγράφεται και στις σχετικές ανακοινώσεις της EAKAA. 
 
Επιπλέον, ο COVID-19 δεν αποτελεί ένα νέο και μη δημοσιοποιημένο γεγονός, αλλά μια 
πραγματικότητα που έχει ήδη αποτυπωθεί στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις 
των εισηγμένων εταιρειών με βάση και τις σχετικές συστάσεις / οδηγίες της ΕΑΚΑΑ. Σε 
κάθε περίπτωση, οι συνέπειες από την εξάπλωση του COVID-19 για το γ' τρίμηνο της 
χρήσης 2020 είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένες, καθώς το εν λόγω χρονικό 
διάστημα, τουλάχιστον στη χώρα μας, δεν υπήρχαν ουσιαστικοί περιορισμοί στη 
λειτουργία των επιχειρήσεων. Επομένως, και για τον λόγο αυτό, η διενέργεια της 
σχετικής ανακοίνωσης από τις εισηγμένες εταιρείες έχει περιορισμένη αξία.   
 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις ενέχουν τον σημαντικό κίνδυνο να 
οδηγήσουν σε στρεβλώσεις και ανακριβείς πληροφορίες, λόγω της ανάγκης για άμεση 
συγκέντρωση των στοιχείων αυτών εκτός του προγράμματος τακτικού ελέγχου των 
εισηγμένων εταιρειών. 
 
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη ότι: α) καταρχήν δεν υφίσταται νομοθετική υποχρέωση για 
τις εισηγμένες εταιρείες όπως συλλήβδην προβούν στην ως άνω ανακοίνωση, ούτε 
βεβαίως και αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως επιβάλει σχετική 
υποχρέωση, β) η διενέργεια της ως άνω ανακοίνωσης συνεπάγεται σημαντικό κόστος για 
τις εισηγμένες εταιρείες, γ) το όφελος από την έκδοση της ως άνω ανακοίνωσης για τους 
επενδυτές είναι περιορισμένο και δ) οι οδηγίες /συστάσεις και ανακοινώσεις της EAKAA 
σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID-19 αναφέρονται αποκλειστικά στις ετήσιες και 
εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (βλ. ενδεικτικά ESMA32-63-1041/28.10.2020 
καθώς και ESMA32-63-972/20.5.2020), ε) η ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης 
δεν θα είναι συγκρίσιμη με άλλα οικονομικά μεγέθη ως προς τον έλεγχο ή την 
επισκόπηση που θα έχει διενεργήσει ο ορκωτός ελεγκτής, παρακαλούμε όπως 
ενημερώσετε τις εισηγμένες εταιρείες ότι η συμμόρφωσή τους στα διαλαμβανόμενα στην 
επιστολή σας είναι προαιρετική και εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια, ή 
προβείτε στην ανάκληση αυτής. 
 
Με τιμή, 

 
Αθανάσιος Κουλορίδας 
Πρόεδρος  


