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Κανονισμός (EE) 2017/1129 για το ενημερωτικό δελτίο κατά τις δημόσιες 

προσφορές κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση 

(Prospectus Regulation) 

Συνοπτική παρουσίαση των πρώτων Ερωτήσεων & Απαντήσεων που εξέδωσε η ESMA 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) για τον νέο Κανονισμό  

Κύρια σημεία ενημέρωσης:  

 Ο νέος Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από τις 21.07.2019 καταργώντας 

την Οδηγία 2003/71/ΕΚ (Prospectus Directive) και τον εθνικό νόμο 

3401/2005 

 Στις 27.03.2019 εκδόθηκαν οι πρώτες ερωτήσεις & απαντήσεις από την 
ESMA με τις οποίες διευκρινίζονται ζητήματα για τα ενημερωτικά δελτία 

που ανακύπτουν κυρίως κατά την πρώτη περίοδο μετά την έναρξη 

εφαρμογής του Κανονισμού  (μεταβατική περίοδος) 
 Τα μεταβατικά ζητήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, το καθεστώς που 

διέπει τις  διαφημίσεις, την ισχύ των ήδη εγκεκριμένων βάσει της 

προισχύουσας prospectus directive ενημερωτικών δελτίων καθώς την 

μεταχείριση των ήδη εγκεκριμένων εγγράφων αναφοράς.  
 Επιπλέον, διευκρινίζονται θέματα που άπτονται της συμπλήρωσης των 

εγγράφων αναφοράς και της τροποποίησης των γενικών εγγράφων 

αναφοράς βάσει του Prospectus Regulation  

 

Μέχρι και σήμερα, τα ενημερωτικά δελτία που συνέτασσε  εκδότης κινητών αξιών εντός Ένωσης 

κατά την δημόσια προσφορά αυτών ή κατά την αίτηση για εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση 
σε οργανωμένη αγορά, ρυθμίζονταν από τον εκάστοτε εθνικό νόμο που ενσωμάτωνε την Οδηγία 

2003/71/ΕΚ (Prospectus Directive). Για την Ελλάδα ο νόμος αυτός ήταν ο 3401/2005 

«Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για 

διαπραγμάτευση».  

Πλέον, από τις 21.07.2019, τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1129 (Prospectus Regulation) από τις οποίες θα διέπεται εφεξής η σύνταξη και έκδοση των 

ενημερωτικών δελτίων.  

Καθώς το νέο νομοθετικό καθεστώς διαφοροποιείται από τους προηγούμενους κανόνες για τα 

ενημερωτικά δελτία, η ESMA εξέδωσε στις 27.03.2019 το πρώτο κείμενο Eρωτήσεων & 

Aπαντήσεων για τον Prospectus Regulation προκειμένου, μεταξύ άλλων, να  υιοθετηθεί μια ενιαία 
προσέγγιση ως προς τα μεταβατικά ζητήματα που αναμένεται να ανακύψουν στο προσεχές 

διάστημα. Στο κείμενο  διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  

 Διαφημίσεις  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του prospectus regulation «Τα ενημερωτικά δελτία 

που εγκρίθηκαν βάσει των εθνικών νομοθετικών πράξεων οι οποίες μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο 
την οδηγία 2003/71/ΕΚ πριν από τις 21 Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να διέπονται από το εν λόγω 

εθνικό δίκαιο μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή μέχρι την πάροδο δώδεκα μηνών από τις 21 Ιουλίου 

2019, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο».  

Συνεπώς, τα ήδη εγκριθέντα ενημερωτικά δελτία προ της 21.07.2019 συνεχίζουν να διέπονται 

από το παλαιό καθεστώς. Οι διαφημίσεις ωστόσο δεν αποτελούν μέρος των ενημερωτικών 

δελτίων και δεν υπάγονται σε αυτή την διάταξη. Για τις διαφημίσεις ισχύουν τα εξής:  

- Διαφημίσεις που δημοσιεύτηκαν προ της 21.07.2019 διέπονται από την prospectus 

directive (για την Ελλάδα ισχύουν εν προκειμένω οι σχετικές διατάξεις του 

Ν.3401/2005). 
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- Διαφημίσεις που δημοσιεύονται μετά την 21.07.2019 διέπονται από τον prospectus 

regulation ακόμα και αν αφορούν τις κινητές αξίες ενός ενημερωτικού δελτίου που 
εγκρίθηκε από την προϊσχύουσα prospectus directive.  

 

 Έγγραφο αναφοράς 

Ένα έγγραφο αναφοράς που έχει εγκριθεί βάσει των διατάξεων της prospectus directive δεν 

μπορεί να αποτελέσει μέρος ενημερωτικού δελτίου που πρόκειται να εγκριθεί σύμφωνα με τον 
prospectus regulation. Ο λόγος είναι ότι το έγγραφο αναφοράς δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο 

(παρά μόνον αν τούτο συνοδεύεται από περιληπτικό σημείωμα και σημείωμα κινητών αξιών) και, 

συνεπώς, βάσει του προαναφερθέντος άρθρου 46, δεν διατηρείται και μετά την έναρξη 

εφαρμογής του νέου Κανονισμού όπως συμβαίνει με τα ήδη εγκριθέντα ενημερωτικά δελτία.  

Ωστόσο, βάσει της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19 του Prospectus Regulation (βλ. στοιχείο 
α’), είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στο ενημερωτικό δελτίο οι πληροφορίες του εγγράφου 

αναφοράς μέσω παραπομπής. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση όμως, το έγγραφο αναφοράς 

που έχει λάβει έγκριση βάσει της prospectus directive θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις γνωστοποίησης του Prospectus Regulation και, για αυτό το λόγο, το 

ενημερωτικό δελτίο είναι πιθανό να χρήζει επιπρόσθετων πληροφοριών. Η συμπλήρωση δε ενός 

ήδη εγκεκριμένου εγγράφου αναφοράς μετά την 21.07.2019 δεν είναι δυνατή καθώς, όπως 

εκτέθηκε, τέτοια μεταχείριση επιφυλάσσεται μόνον για τα παλαιά ενημερωτικά δελτία τα οποία 
και θα συνεχίζουν να διέπονται από τις καταργούμενες διατάξεις. Τέτοια συμπλήρωση χωρεί 

εφόσον το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει παραπομπή προς το έγγραφο αναφοράς, οπότε και 

συμπληρώνοντας ολόκληρο το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Prospectus Regulation 

μπορεί να συμπληρωθεί και το έγγραφο αναφοράς.  

 Διασυνοριακή προσφορά κινητών αξιών 

Ενημερωτικά δελτία που έχουν λάβει έγκριση βάσει της prospectus directive δεν μπορούν να 

κάνουν χρήση του διαβατηρίου που παρέχεται δυνάμει του Prospectus Regulation.  

Η διασυνοριακή προσφορά είναι ωστόσο εφικτή μέσω της κοινοποίησης του ενημερωτικού 

δελτίου στην αντίστοιχη εθνική εποπτική Αρχή  όπως ακριβώς συνέβαινε έως τώρα, αφού τα εν 

λόγω ενημερωτικά δελτία συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του παλαιού καθεστώτος.  

 Συμπλήρωση ενημερωτικών δελτίων  

Για τους παραπάνω λόγους, η τυχόν συμπλήρωση των ήδη εγκριθέντων βάσει της prospectus 

directive ενημερωτικών δελτίων διέπεται από τις διατάξεις της καταργούμενης οδηγίας.  

 Κατάθεση τελικών όρων βασικού ενημερωτικού δελτίου  

Ομοίως, βασικό ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε δυνάμει της prospectus directive συνεχίζει και 
μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου Κανονισμού να διέπεται από αυτήν όπως επίσης και η 

κατάθεση των τελικών του όρων.  

 Συμπλήρωση εγγράφων αναφοράς σύμφωνα με τον Prospectus Regulation  

Όταν το εγκεκριμένο έγγραφο αναφοράς δεν αποτελεί ακόμα συστατικό μέρος του ενημερωτικού 

δελτίου και ανακύπτει ανάγκη συμπλήρωσής του (επειδή έχει προκύψει νέο στοιχείο ή 

εντοπίστηκε ουσιώδες σφάλμα ή ανακρίβεια στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό), το 
συμπλήρωμα αυτού κατατίθεται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή (άρθρο 10 παρ. 1 του 

Prospectus Regulation).  

Όταν παρουσιάζεται ανάγκη συμπλήρωσης του εγγράφου αναφοράς αφότου αυτό έχει 

κοινοποιηθεί σε άλλα κράτη μέλη, το εγκεκριμένο συμπλήρωμα κοινοποιείται στα ίδια κράτη μέλη 

όπου είχε κοινοποιηθεί το έγγραφο αναφοράς (άρθρο 26 παρ. 5 του Prospectus Regulation).  

Σημειώνεται ότι στην πρώτη περίπτωση δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης από την 
αποδοχή λόγω του συμπληρώματος του εγγράφου αναφοράς καθώς τότε το έγγραφο αναφοράς 
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δεν αποτελεί ακόμα συστατικό του ενημερωτικού δελτίου και άρα δεν έχει εμφιλοχωρήσει ακόμα 

δημόσια προσφορά.   

 Τροποποίηση του γενικού εγγράφου αναφοράς (universal registration document)  

Το γενικό έγγραφο αναφοράς συντάσσεται από τον εκδότη των κινητών αξιών και «περιγράφει 

την οργάνωση, τις εργασίες, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη και τις προοπτικές, τη 
διακυβέρνηση και τη μετοχική δομή της εταιρείας» (άρθρο 9 παρ. 1 Prospectus Regulation). H 

επικαιροποίηση του περιεχόμενου του λαμβάνει χώρα ως εξής ανάλογα με το στάδιο:  

 Όταν το γενικό έγγραφο αναφοράς δεν αποτελεί ακόμα συστατικό στοιχείο του 
ενημερωτικού δελτίου η επικαιροποίηση γίνεται μέσω τροποποίησης του εγγράφου η 

οποία κατατίθεται στην αρμόδια αρχή όπου το γενικό έγγραφο αναφοράς είτε έλαβε ήδη 
έγκριση είτε έχει απλώς κατατεθεί. Για την κατάθεση της τροποποίησης δεν απαιτείται 

οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση.  Ειδικότερα, εφόσον το γενικό έγγραφο αναφοράς έχει 

κατατεθεί δίχως να έχει λάβει προηγουμένως έγκριση και ο εκδότης επιθυμεί τούτο να 

αποτελέσει συστατικό μέρος του ενημερωτικού δελτίου, τότε τόσο το γενικό έγγραφο 
αναφοράς όσο και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού υπόκεινται σε έλεγχο υπόκεινται 

σε έγκριση πριν αποτελέσουν μέρος του ενημερωτικού δελτίου. Πριν εγκριθούν, δεν 

μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλο κράτος μέλος.  

 Όταν το γενικό έγγραφο αναφοράς έχει μεν λάβει έγκριση αλλά δεν αποτελεί 
ακόμη συστατικό μέρος του ενημερωτικού δελτίου οιεσδήποτε τροποποιήσεις επί 

του περιεχόμενου κατατεθούν πρέπει να λάβουν έγκριση πριν το γενικό έγγραφο 

αναφοράς ενσωματωθεί στο ενημερωτικό δελτίο. Το γενικό έγγραφο αναφοράς και οι 

τυχόν τροποποιήσεις αυτού πρέπει να λάβουν έγκριση πριν κοινοποιηθούν σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.  

 Όταν το γενικό έγγραφο αναφοράς έχει λάβει έγκριση και έχει κοινοποιηθεί σε 
άλλα κράτη μέλη αλλά δεν αποτελεί ακόμα συστατικό μέρος του ενημερωτικού 

δελτίου τότε η τροποποίηση του περιεχομένου του θα υπόκειται σε ξεχωριστή 

διαδικασία έγκρισης. Αφότου λάβει έγκριση η τροποποίηση, τότε κοινοποιείται στα 
λοιπά κράτη μέλη.  

 Τέλος, οι πληροφορίες που περιέχονται σε ένα γενικό έγγραφο αναφοράς (ή και 
σε ένα έγγραφο αναφοράς) που αποτελεί συστατικό στοιχείο του ενημερωτικού 

δελτίου μπορούν να επικαιροποιηθούν πλέον μόνο μέσω συμπληρώματος .  

Οι παραπάνω αναλυόμενες Ερωτήσεις & Απαντήσεις της ESMA βρίσκονται στον σύνδεσμο: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-

1258_prospectus_regulation_qas.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες:  
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