ΑΠΟΦΑΣΗ 37
«Διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή των Ειδικών Διαδικασιών Εκποιήσεων του
ν. 4569/2018 σύμφωνα με το άρθρο 2.3.13 του Κανονισμού του Χ.Α.»

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
(Συνεδρίαση 178/28.01.2021)
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των §§ 2.3.13.1, 2.3.13.1.2.1 (παρ. 1), 2.3.13.2.2.1 (παρ. 1)
και 2.3.13.3.2.1 (παρ. 1) του Κανονισμού του Χ.Α. (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και την ανάγκη
καθορισμού των διαδικαστικών θεμάτων που αναφέρονται στη διεξαγωγή των Ειδικών
Διαδικασιών Εκποιήσεων του ν. 4569/2018 σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του
Κανονισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τα διαδικαστικά θέματα που αναφέρονται στη διεξαγωγή
των Ειδικών Διαδικασιών Εκποιήσεων του ν. 4569/2018 όπως προβλέπονται στις διατάξεις
των §§ 2.3.13.1, 2.3.13.1.2.1 (παρ. 1), 2.3.13.2.2.1 (παρ. 1) και 2.3.13.3.2.1 (παρ. 1) του
Κανονισμού. Ειδικότερα:
1. Με το άρθρο 1 καθορίζονται τα θέματα αναφορικά με το περιεχόμενο των αιτήσεων που
θα πρέπει να υποβάλλονται στο Χ.Α. για τη διεξαγωγή των Εκποιήσεων κατά τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των §§ 2.3.13.1.2.1 (παρ. 1), 2.3.13.2.2.1
(παρ. 1) και 2.3.13.3.2.1 (παρ. 1) του Κανονισμού του Χ.Α.
2. Με το άρθρο 2 καθορίζονται τεχνικά θέματα ως προς τις ως άνω εκποιήσεις αναφορικά
με το χρόνο εισαγωγής εντολών από το Μέλος της εκποίησης για τη διενέργεια αυτής ως
και το χρόνο ανακοίνωσης των συναλλαγών εκποίησης από το Μέλος στο Χ.Α.

Άρθρο 1
Έντυπα Αιτήσεων Εκποίησης
Τα Έντυπα των Αιτήσεων για τις Εκποιήσεις του ν. 4569/2018 που υποβάλλονται στο Χ.Α.
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους των §§ 2.3.13.1.2.1, 2.3.13.2.2.1 και 2.3.13.3.2.1
του Κανονισμού καθορίζονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσας που
επισυνάπτονται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.
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Άρθρο 2
Ειδικότερα θέματα εκποιήσεων
1. Στην περίπτωση που η εκποίηση των Αξιογράφων διενεργείται με τη Μέθοδο 3 –
Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση στο κλείσιμο (συνεχής στο κλείσιμο), το Μέλος, που
ορίζεται για την εκποίηση, εισάγει εντολή ή εντολές πώλησης, τύπου «Εντολής στο
κλείσιμο» (At the Close – ATC) της §2.2.2.5 του Κανονισμού, για την εκποίηση για
λογαριασμό του εκποιούντος κατά περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις §§
2.3.13.1.2.1, 2.3.13.2.2.1 και 2.3.13.3.2.1 του Κανονισμού.
2. Οι εντολές πώλησης τύπου «Εντολή στο Κλείσιμο» της παρ. 1 εισάγονται στο Σύστημα με
την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας που ορίζεται ως ημέρα έναρξης της εκποίησης
σύμφωνα με την Αίτηση του εκποιούντος και τις σχετικές Ανακοινώσεις του Χ.Α. Η
εισαγωγή των ως άνω εντολών από το Μέλος πρέπει να διενεργείται κατά την έναρξη της
τεχνικής διαδικασίας εισαγωγής εντολών στο ΟΑΣΗΣ, όπως ορίζεται για το σχετικό
Αξιόγραφο της εκποίησης, βάσει της οποίας εκκινεί η συνεδρίαση.
3. Ο Κωδικός διαπραγμάτευσης, μέσω του οποίου το Μέλος εκποίησης εισάγει τις εντολές
πώλησης για τη διενέργεια της εκποίησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για τις εντολές και σχετικές συναλλαγές της εκποίησης και να παραμένει ίδιος καθ’ όλο
το χρονικό διάστημα της εκποίησης. Το Μέλος εκποίησης θα πρέπει να γνωστοποιεί στο
Χ.Α. το σχετικό Κωδικό διαπραγμάτευσης πριν τη χρήση αυτού για την εκποίηση
σύμφωνα με την παρ. 2. Το Μέλος της εκποίησης οφείλει να ενημερώνει το Χ.Α.
σύμφωνα με τις διαδικασίες του για τις συναλλαγές εκποίησης που διενεργεί κατά τη
συνεδρίαση της κάθε ημέρας εκποίησης, εντός προθεσμίας δέκα (10) λεπτών μετά το
πέρας της συνεδρίασης της σχετικής ημέρας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ –
ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 5 Ν. 4569/2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ § 2.3.13.1.2.1 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει την Αίτηση σε έντυπη μορφή για τη χρήση της:
α) από Επισπεύδοντα και Υπάλληλο του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού, όπως
ειδικότερα ορίζεται παρακάτω υπό Α.1
β) από Σύνδικο, Ειδικό Εκκαθαριστή ή άλλο πρόσωπο με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών
που διορίζεται βάσει της σχετικής αναγκαστικής διαδικασίας, ως Υπάλληλο του Δημόσιου
Αναγκαστικού Πλειστηριασμού, όπως ειδικότερα ορίζεται υπό Α.2.
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Α.1 – Αίτηση Επισπεύδοντα και Υπαλλήλου του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού
για την παροχή Υπηρεσίας Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού – Εκποιήσεις άρθρου
20 παρ. 3 και 5 Ν. 4569/2018 σύμφωνα με την § 2.3.13.1.2.1 του Κανονισμού

Ημερομηνία: …/…./20…

Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών και Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα

Με την παρούσα αιτούμαστε τη διενέργεια Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού του
άρθρου 20 παρ. 3 και 5 Ν. 4569/2018, όπως ορίζεται στην § 2.3.13.1.2.1 του Κανονισμού
Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται ειδικότερα παρακάτω.

1. Στοιχεία Αιτούντος - Επισπεύδοντος
Όνομα:
Επώνυμο:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2. Στοιχεία Υπαλλήλου Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού
Όνομα:
Επώνυμο:
Πράξη ορισμού:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

3. Στοιχεία καθ’ ου το Επιβαλλόμενο Μέτρο:
α. Για καθ’ ου φυσικό πρόσωπο:
Όνομα:
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Επώνυμο:
Λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία βάσει της αίτησης:
β. Για καθ’ ου νομικό πρόσωπο:
Επωνυμία:
Λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία βάσει της αίτησης:

4. Στοιχεία Δεσμευμένων Αξιογράφων:
α. Τίτλος Δεσμευμένου Αξιογράφου: ………
β. Αριθμός Δεσμευμένων Αξιογράφων: ……….
γ. Αριθμός Λογαριασμού Αξιογράφων Δεσμευμένων Αξιογράφων: ………..
δ. Στοιχεία Συμμετέχοντα Λογαριασμού Αξιογράφων Δεσμευμένων Αξιογράφων:
……….

α. Τίτλος Δεσμευμένου Αξιογράφου: ………
β. Αριθμός Δεσμευμένων Αξιογράφων: ………
γ. Αριθμός Λογαριασμού Αξιογράφων Δεσμευμένων Αξιογράφων: …….
δ. Στοιχεία Συμμετέχοντα Λογαριασμού Αξιογράφων Δεσμευμένων Αξιογράφων:
………..

5. Προσδιοριστικά στοιχεία του Επιβαλλόμενου Μέτρου όπως έχει καταχωρισθεί
στο Σ.Α.Τ. ή σε Διαμεσολαβητή:
α. Στοιχεία αναγκαστικής εκτέλεσης: ……
β. Στοιχεία ενεχύρου/εκποίησης: …..
γ. Άλλα: …..
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Με την παρούσα Αίτηση δηλώνουμε τα εξής:
Ως ημερομηνία1 του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού
έχει οριστεί η:
Ως χρονική περίοδος2 του Δημόσιου Αναγκαστικού
Πλειστηριασμού για την εκποίηση των Δεσμευμένων
Αξιογράφων έχει οριστεί:

__/__/__

Από __/__/__
Έως __/__/__

Ως τιμή εκκίνησης της εκποίησης (για την εκποίηση Τίτλων του
Ελληνικού Δημοσίου) ορίζεται3:
Για το διακανονισμό της εκποίησης των Δεσμευμένων
Αξιογράφων ορίζεται ως Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. το Μέλος που
θα διενεργήσει την εκποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Για το διακανονισμό της εκποίησης των Δεσμευμένων
Αξιογράφων ορίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υπογραφές:

Ο Επισπεύδων

Ο Υπάλληλος του Δημόσιου
Αναγκαστικού Πλειστηριασμού

……………………………………………….
Βεβαιώνω με ευθύνη μου ότι έχουν
κοινοποιηθεί ή κατατεθεί σε εμένα όλα τα
απαιτούμενα σύμφωνα με το νόμο
στοιχεία των εγγράφων για την εκποίηση

1

Η ημερομηνία του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού για την εκποίηση των Δεσμευμένων
Αξιογράφων η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης
της αίτησης
2
Η ως άνω χρονική περίοδος για τη διαδικασία του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού
ορίζεται κατ’ ανώτατο ένας μήνας.
3
Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης, ορίζεται από τον Επισπεύδοντα ως ποσοστό απόκλισης ή απόλυτη
τιμή από την τιμή εκκίνησης του προς εκποίηση Αξιογράφου κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης εκποίησης στο Χ.Α.
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Α.2 - Αίτηση Συνδίκου, Ειδικού Εκκαθαριστή ή άλλου προσώπου με αρμοδιότητες
αντίστοιχες αυτών που διορίζεται βάσει της σχετικής αναγκαστικής διαδικασίας για την
παροχή Υπηρεσίας Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού – Εκποιήσεις άρθρου 20 παρ.
3 και 5 Ν. 4569/2018 σύμφωνα με την § 2.3.13.1.2.1 του Κανονισμού

Ημερομηνία: …/…./20…

Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών και Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα

Με την παρούσα αιτούμαι τη διενέργεια Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού του
άρθρου 20 παρ. 3 και 5 Ν. 4569/2018, όπως ορίζεται στην § 2.3.13.1.2.1 του Κανονισμού
Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται ειδικότερα παρακάτω.

1. Στοιχεία Αιτούντος Συνδίκου, Ειδικού Εκκαθαριστή ή άλλου προσώπου με
αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών που διορίζεται βάσει της σχετικής αναγκαστικής
διαδικασίας/ Υπαλλήλου του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού

Όνομα:
Επώνυμο:
Πράξη ορισμού:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2. Στοιχεία καθ’ ου το Επιβαλλόμενο Μέτρο:
α. Για καθ’ ου φυσικό πρόσωπο:
Όνομα:
Επώνυμο:
Λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία βάσει της αίτησης:
β. Για καθ’ ου νομικό πρόσωπο:
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Επωνυμία:
Λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία βάσει της αίτησης:

3. Στοιχεία Δεσμευμένων Αξιογράφων:
α. Τίτλος Δεσμευμένου Αξιογράφου: ………
β. Αριθμός Δεσμευμένων Αξιογράφων: ……….
γ. Αριθμός Λογαριασμού Αξιογράφων Δεσμευμένων Αξιογράφων: ………..
δ. Στοιχεία Συμμετέχοντα Λογαριασμού Αξιογράφων Δεσμευμένων Αξιογράφων:
……….

α. Τίτλος Δεσμευμένου Αξιογράφου: ………
β. Αριθμός Δεσμευμένων Αξιογράφων: ………
γ. Αριθμός Λογαριασμού Αξιογράφων Δεσμευμένων Αξιογράφων: …….
δ. Στοιχεία Συμμετέχοντα Λογαριασμού Αξιογράφων Δεσμευμένων Αξιογράφων:
………..

4. Προσδιοριστικά στοιχεία του Επιβαλλόμενου Μέτρου όπως έχει καταχωρισθεί
στο Σ.Α.Τ. ή σε Διαμεσολαβητή:
α. Στοιχεία αναγκαστικής εκτέλεσης: ……
β. Στοιχεία ενεχύρου/εκποίησης: …..
γ. Άλλα: ……

Με την παρούσα Αίτηση δηλώνουμε τα εξής:
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Ως ημερομηνία4 του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού
έχει οριστεί η:
Ως χρονική περίοδος5 του Δημόσιου Αναγκαστικού
Πλειστηριασμού για την εκποίηση των Δεσμευμένων
Αξιογράφων έχει οριστεί:

__/__/__

Από __/__/__
Έως __/__/__

Ως τιμή εκκίνησης της εκποίησης (για την εκποίηση Τίτλων του
Ελληνικού Δημοσίου) ορίζεται :
Για το διακανονισμό της εκποίησης των Δεσμευμένων
Αξιογράφων ορίζεται ως Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. το Μέλος που
θα διενεργήσει την εκποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Για το διακανονισμό της εκποίησης των Δεσμευμένων
Αξιογράφων ορίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υπογραφή:

Ο Σύνδικος/Ειδικός Εκκαθαριστής κλπ.

……………………………………………………………….

Βεβαιώνω με ευθύνη μου ότι έχουν
κοινοποιηθεί ή κατατεθεί σε εμένα όλα τα
απαιτούμενα σύμφωνα με το νόμο
στοιχεία των εγγράφων για την εκποίηση

4

Η ημερομηνία του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού για την εκποίηση των Δεσμευμένων
Αξιογράφων η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης
της αίτησης.
5
Η ως άνω χρονική περίοδος για τη διαδικασία του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ορίζεται
κατ’ ανώτατο ένας μήνας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Αίτηση Εκδότη για χρήση Υπηρεσίας Αναγκαστικής Εκποίησης Μετοχών συνεπεία μη
εμφάνισης δικαιούχων ή κλασματικών υπολοίπων (άρθρο 7 και 8 παρ. 3 ν. 4569/2018)
σύμφωνα με την § 2.3.13.2.2.1 του Κανονισμού

Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει Αίτηση σε έντυπη μορφή για τη χρήση της:
α) από Εκδότη προς εκποίηση μετοχών ή άλλων Αξιογράφων σε περίπτωση μη εμφάνισης
δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 έως 3 και 8 παρ. 3 του ν. 4569/2018, όπως
ειδικότερα ορίζεται παρακάτω υπό Β.1
β) από Εκδότη στην περίπτωση κατά την οποία ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
του Εκδότη ή άλλη εταιρική πράξη προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών ή άλλων
αξιογράφων, οπότε τα σχετικά αξιόγραφα εκποιούνται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
7 του ν. 4569/2018, όπως ειδικότερα ορίζεται υπό Β.2.

Β.1 – Αίτηση Εκδότη προς εκποίηση Αξιογράφων σε περίπτωση μη εμφάνισης δικαιούχων
άρθρου 7 παρ. 1 έως 3 και 8 παρ. 3 του ν. 4569/2018 σύμφωνα με την § 2.3.13.2.2.1 του
Κανονισμού

Ημερομηνία: …/…./20…
Προς:
Χρηματιστήριο Αθηνών
Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα
Fax: 2103366800
Email:

Με την παρούσα αιτούμαι την εκποίηση Αξιογράφων λόγω μη εμφάνισης δικαιούχων του
άρθρου 7 παρ. 1 έως 3 και 8 παρ. 3 του ν. 4569/2018 , όπως ορίζεται στην § 2.3.13.2.2.1 του
Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται ειδικότερα
παρακάτω.

Πληροφορίες για τον Εκδότη
Επωνυμία
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Νόμιμος εκπρόσωπος:
Στοιχεία επικοινωνίας:

Πληροφορίες για τα προς εκποίηση Αξιόγραφα των μη εμφανισθέντων δικαιούχων
Τίτλος
Αριθμός προς εκποίηση Αξιογράφων
Κωδικός Συμμετέχοντα / Λογαριασμού
ΕΛ.Κ.Α.Τ. – 014
Αξιογράφων των προς εκποίηση
Αξιογράφων
Πληροφορίες για την εκποίηση
Ημερομηνία εκποίησης6
Χρονική περίοδος7 της εκποίησης
Στοιχεία Μέλους που θα προβεί στην
εκποίηση (σε περίπτωση συμπλήρωσης το
επόμενο πεδίο μένει κενό)
Ορισμός Μέλους βάσει κατάστασης μελών
κατ’ αλφαβητική σειρά που τηρεί το Χ.Α.
(σε περίπτωση συμπλήρωσης το
προηγούμενο πεδίο μένει κενό)
Συμμετέχων για το διακανονισμό της
εκποίησης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου Εκδότη

…………………………………………………………………

6

Η εκδότρια ανώνυμη εταιρεία ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της και σε αυτή του Χ.Α. τις
προκαθορισμένες από αυτή ημερομηνίες εκποίησης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία εκποίησης. Με τον ίδιο τρόπο ανακοινώνει και τα αποτελέσματα της εκποίησης.
7
Η ως άνω χρονική περίοδος για τη διενέργεια της εκποίησης ορίζεται κατ’ ανώτατο ένας μήνας
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Β.2 – Αίτηση Εκδότη προς εκποίηση Αξιογράφων σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων
άρθρου 7 παρ. 4 και 8 παρ. 3 του ν. 4569/2018 σύμφωνα με την § 2.3.13.2.2.1 του
Κανονισμού

Ημερομηνία: …/…./20…
Προς:
Χρηματιστήριο Αθηνών
Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα
Fax: 2103366800
Email:

Με την παρούσα αιτούμαι την εκποίηση Αξιογράφων λόγω κλασματικών υπολοίπων του
άρθρου 7 παρ. 4 και 8 παρ. 3 του ν. 4569/2018, όπως ορίζεται στην § 2.3.13.2.2.1 του
Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται ειδικότερα
παρακάτω.

Πληροφορίες για τον Εκδότη
Επωνυμία
Νόμιμος εκπρόσωπος:
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πληροφορίες για τα προς εκποίηση Αξιόγραφα από τα οποία προέκυψαν κλασματικά
υπόλοιπα
Τίτλος Αξιογράφου
Αριθμός προς εκποίηση Αξιογράφων
Κωδικός Συμμετέχοντα / Λογαριασμού
Αξιογράφων των προς εκποίηση
Αξιογράφων

ΕΛ.Κ.Α.Τ.- 014

Πληροφορίες για την Εκποίηση
Ημερομηνία εκποίησης8
8

Η εκδότρια ανώνυμη εταιρεία ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της και σε αυτή του Χ.Α. τις
προκαθορισμένες από αυτή ημερομηνίες εκποίησης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία εκποίησης. Με τον ίδιο τρόπο ανακοινώνει και τα αποτελέσματα της εκποίησης.
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Χρονική περίοδος9 της εκποίησης
Στοιχεία Μέλους που θα προβεί στην
εκποίηση (σε περίπτωση συμπλήρωσης το
επόμενο πεδίο μένει κενό)
Ορισμός Μέλους βάσει κατάστασης μελών
κατ’ αλφαβητική σειρά που τηρεί το Χ.Α.
(σε περίπτωση συμπλήρωσης το
προηγούμενο πεδίο μένει κενό)
Συμμετέχων για το διακανονισμό της
εκποίησης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου Εκδότη

………………………………………………………………..

9

Η ως άνω χρονική περίοδος για τη διενέργεια της εκποίησης ορίζεται κατ’ ανώτατο ένας μήνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Αίτηση ΕΛ.Κ.Α.Τ. για χρήση Υπηρεσίας Εκποίησης κατ’ άρθρο 30 παρ. 6 του ν. 4569/2018
σύμφωνα με την § 2.3.13.3.2.1 του Κανονισμού

Ημερομηνία: …/…./20…
Προς:
Χρηματιστήριο Αθηνών
Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα
Fax: 2103366800
Email:
Με την παρούσα αιτούμαι την εκποίηση Αξιογράφων σε εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 6
του ν. 4569/2018, του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. και της Απόφασης 21 του Δ.Σ. της
ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ορίζεται στην § 2.3.13.3.2.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών
σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται ειδικότερα παρακάτω.
Η εκποίηση αφορά Αξιόγραφα Ειδικών Λογαριασμών Προσωρινής Μεταφοράς στους
οποίους αυτά μεταφέρθηκαν σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις συνεπεία της
αφερεγγυότητας του Συμμετέχοντος «………………………………………………………………» (αρ. μέτρου
αφερεγγυότητας ………………….).
Η εκποίηση θα διενεργηθεί ύστερα από ανακοίνωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που πραγματοποιείται με
τα μέσα της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018 (δημοσιοποίηση στην
ιστοσελίδα της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και σε μία (1) ημερήσια πολιτική και μία (1) οικονομική
εφημερίδα, που εκδίδονται στην Αθήνα, ευρείας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα) ως και
με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την
εκποίηση.
Πληροφορίες για τα προς εκποίηση Αξιόγραφα ανά Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής
Μεταφοράς
Τίτλος Αξιογράφων προς εκποίηση
Αριθμός προς εκποίηση Αξιογράφων
Κωδικός Συμμετέχοντα / Λογαριασμού
ΕΛ.Κ.Α.Τ. - 014
Αξιογράφων των προς εκποίηση
Αξιογράφων
Πληροφορίες για την Εκποίηση
Ημερομηνία εκποίησης
Χρονική περίοδος εκποίησης
Στοιχεία Μέλους που θα προβεί στην εκποίηση
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Ως τιμή εκκίνησης της εκποίησης (για την
εκποίηση Τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου)
ορίζεται :
Συμμετέχων για το διακανονισμό της εκποίησης

ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

……………………………………………………………….

Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 12.04.2021.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.A. www.athexgroup.gr.

Απόφαση 37 (28/01/2021)

Σελίδα 15 από 15

