
Διευκρίνιση της ESMA για το επιτρεπτό της διενέργειας συναλλαγών μιας 

εκδότριας εταιρίας σε χρηματοπιστωτικά της μέσα υπό το πρίσμα του άρθρου 

19 παρ. 11 MAR 

 Κατά την διάρκεια της κλειστής περιόδου, δεν απαγορεύεται η διενέργεια 

συναλλαγών που αποφασίζεται από τα διευθυντικά στελέχη μιας εκδότριας εταιρίας 

σε χρηματοπιστωτικά μέσα εκδόσεώς της ίδιας  

 Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται κατά πόσο τυγχάνει εφαρμογής στο πρόσωπο της 

εκδότριας εταιρίας που συναλλάσσεται η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών 

πληροφοριών. 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 11 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της 

αγοράς (Market Abuse Regulation, MAR), τα διευθυντικά στελέχη που εργάζονται σε 

εκδότρια εταιρία απαγορεύεται να διενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό 

τρίτων, συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα της εκδότριας κατά την διάρκεια της 

κλειστής περιόδου (30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ανακοίνωση μιας ενδιάμεσης 

οικονομικής έκθεσης ή της ετήσιας έκθεσης της εκδότριας εταιρίας).  

Στις περιπτώσεις που τα διευθυντικά στελέχη λαμβάνουν, στο πλαίσιο των 

επαγγελματικών τους καθηκόντων, αποφάσεις που αφορούν την διενέργεια 

συναλλαγών από πλευράς της εταιρίας σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα δικιά της 

έκδοσης, τότε τις συναλλαγές αυτές θεωρείται ότι εκτελεί η ίδια η εταιρία και όχι το 

διευθυντικό στέλεχος που έλαβε την απόφαση για την διενέργεια της συναλλαγής.  

Με την παραπάνω παραδοχή, στις 12.11.2018 η ESMA διευκρίνισε ότι συναλλαγές που 

εκτελούνται από την εταιρία και οι οποίες αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα 

εκδόσεώς της δεν απαγορεύονται βάσει του ως άνω άρθρου 19 παρ. 11 MAR καθώς δεν 

λογίζονται ως συναλλαγές που εκτέλεσε το διευθυντικό στέλεχος αλλά ως 

συναλλαγές της ίδιας της εταιρίας και, ως τέτοιες, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του 

περιορισμού που ισχύει για το πρόσωπο των διευθυντικών στελεχών (δεν είναι 

συναλλαγές για λογαριασμό τρίτου, αλλά άμεσες συναλλαγές του νομικού προσώπου της 

εκδότριας).   

Ωστόσο και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η εκδότρια -επιτρεπτά όπως εκτέθηκε 

παραπάνω- διενεργεί συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά της μέσα, πρέπει να ελέγχεται 

σε κάθε περίπτωση αν βρίσκει εφαρμογή η έτερη απαγόρευση του άρθρου 14 MAR, 

δηλαδή η απαγόρευση κατάχρησης ή/και ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών. 

Όταν η εκδότρια εταιρία κατέχει προνομιακές πληροφορίες που σχετίζονται με τα 

χρηματοπιστωτικά της μέσα, θα μπορεί να διενεργεί συναλλαγές με αυτά μόνον υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 MAR, δηλαδή εφόσον έχει θεσπίσει, εφαρμόσει και 

διατηρήσει κατάλληλες και αποτελεσματικές εσωτερικές ρυθμίσεις και διαδικασίες που 

να διασφαλίζουν αποτελεσματικά ότι ούτε το φυσικό πρόσωπο που έλαβε την απόφαση 

εξ ονόματός της για την απόκτηση ή τη διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 

αφορά η εν λόγω πληροφορία ούτε κανένα άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε 

να ασκήσει οιαδήποτε επιρροή στην εν λόγω απόφαση κατείχε την εν λόγω προνομιακή 

πληροφορία.  

Η πλήρης διευκρινιστική απάντηση της ESMA μπορεί να βρεθεί εδώ (q&a 7.10.): 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-

111_qa_on_mar.pdf  
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