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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή 
εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά είναι ζωτικής 
σημασίας για την προστασία των επενδυτών, καθώς εξαλείφει τις ασυμμετρίες στην 
πληροφόρηση μεταξύ των επενδυτών και των εκδοτών. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 
προβλέπει τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών. 
Η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου καλύπτει τόσο τις μετοχικές όσο και τις μη 
μετοχικές κινητές αξίες που προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενες αγορές ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
προστασία των επενδυτών. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται ιδίως σε κινητές αξίες, 
παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants), μετοχές και μετατρέψιμους 
τίτλους.

Τα κράτη μέλη της EΕ έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία COVID-19. Για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των συμμετεχόντων στις 
κεφαλαιαγορές κατά τη διάρκεια αυτής της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή 
πρότεινε στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο. 

Στόχος των τροποποιήσεων αυτών είναι να επιτραπεί στις εταιρείες που είναι ήδη εισηγμένες 
στις κεφαλαιαγορές, να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση, μέσω της 
απλούστευσης των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη 
μετά την πανδημία COVID-19. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν τη δημιουργία ενός νέου 
είδους απλουστευμένου ενημερωτικού δελτίου (το «προσωρινό ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη της ΕΕ») προκειμένου να μειωθεί η πίεση που ασκείται στους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και στους εκδότες.

Η επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τον νομοθετικό έλεγχο των συμφερόντων των 
καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ενιαία αγορά. 

Θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να στηριχθούν τα μέτρα για την απλούστευση της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ρευστότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με τη 
διασφάλιση, παράλληλα, ενός επαρκούς και αναγκαίου επιπέδου ενημέρωσης και προστασίας 
των καταναλωτών.

Όπως προβλέπεται στον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο, οι καθοριζόμενες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης δεν παρεμποδίζουν ένα κράτος μέλος ή μια αρμόδια αρχή ή ένα 
χρηματιστήριο, μέσω των ρυθμίσεών του, να επιβάλλει άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κυρίως 
όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Οι απαιτήσεις αυτές δεν θα πρέπει να περιορίζουν, 
άμεσα ή έμμεσα, τη σύνταξη, το περιεχόμενο και τη διάδοση ενημερωτικού δελτίου που έχει 
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εγκριθεί από την αρμόδια εθνική αρχή1.

Κατά συνέπεια, η συντάκτρια γνωμοδότησης συνιστά να υποστηριχθεί η πρόταση της 
Επιτροπής και να προταθεί περιορισμένος αριθμός τροπολογιών. Προτείνει το περιληπτικό 
σημείωμα ενός προσωρινού ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ, το οποίο έχει 
μέγιστο μέγεθος δύο σελίδων, να μπορεί να φτάσει έως και τις τέσσερις σελίδες κατ’ ανώτατο 
όριο, εάν χρειαστεί· να αυξηθεί από 3 σε τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες η προθεσμία κατά 
την οποία ο επενδυτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν η δημοσίευση 
συμπληρώματος επιφέρει ουσιώδη αλλαγή. Επιπλέον, προκειμένου να είναι σαφής η 
διάκριση του νέου μέσου από το «απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο» όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 14 και το «ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ» όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο, και για να υπογραμμιστεί ο προσωρινός χαρακτήρας 
της πρότασης που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει 
να λάβει την εξής ονομασία: «προσωρινό ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για την ταχεία αντιμετώπιση των 
σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να 
θεσπιστούν μέτρα για τη διευκόλυνση των 
επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, 
να καταστεί δυνατή η ταχεία 
ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών στην 
Ένωση και να δοθεί στους εκδότες η 
δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από 
δημόσιες αγορές σε πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας ανάκαμψης. Προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι σκόπιμο 
να δημιουργηθεί ένα νέο συνοπτικό 
ενημερωτικό δελτίο (στο εξής: 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 

(4) Για την ταχεία αντιμετώπιση των 
σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να 
θεσπιστούν μέτρα για τη διευκόλυνση των 
επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, 
να καταστεί δυνατή η ταχεία 
ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών στην 
Ένωση και να δοθεί στους εκδότες η 
δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από 
δημόσιες αγορές σε πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας ανάκαμψης. Προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι σκόπιμο 
να δημιουργηθεί ένα νέο συνοπτικό 
ενημερωτικό δελτίο, το οποίο να είναι 
εύκολο να εκπονηθεί από τις εταιρείες 

1 Αιτιολογική σκέψη 8 του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο
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της ΕΕ), το οποίο να είναι εύκολο να 
εκπονηθεί από τους εκδότες, να είναι 
εύκολα κατανοητό για τους επενδυτές που 
επιθυμούν να τους χρηματοδοτήσουν, 
καθώς και να είναι εύκολο να ελεγχθεί και 
να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

που επιθυμούν να αντλήσουν ίδια 
κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές, να είναι 
εύκολα κατανοητό για τους επενδυτές που 
επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν τις 
εταιρείες αυτές και εύκολο να ελεγχθεί 
και να εγκριθεί από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 
2017/1129 προβλέπει ήδη ένα 
απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο στο 
πλαίσιο του απλοποιημένου καθεστώτος 
γνωστοποίησης για δευτερογενείς 
εκδόσεις, προκειμένου να υπάρχει σαφής 
διάκρισης και να υπογραμμιστεί ο 
προσωρινός χαρακτήρας της θέσπισης 
αυτού του νέου απλοποιημένου 
ενημερωτικού δελτίου στον παρόντα 
τροποποιητικό κανονισμό, θα πρέπει να 
λάβει την εξής ονομασία: «προσωρινό 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 
της ΕΕ».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 14 και 15 στην τρέχουσα έκδοση του κανονισμού προβλέπουν αντίστοιχα ένα 
«απλοποιημένο» ενημερωτικό δελτίο και ένα «ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ». Θα πρέπει 
να διευκρινίζεται ότι το νέο ενημερωτικό δελτίο είναι διαφορετικό από αυτά τα δύο μέσα. Στην 
πραγματικότητα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, το νέο μέσο θα είναι πιο 
απλουστευμένο από το «απλοποιημένο» ενημερωτικό δελτίο. Με τη λέξη «προσωρινό» 
καθίσταται δυνατή η σαφής διάκριση, ενώ παράλληλα διατηρείται μια σειρά όρων κοντά στην 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εταιρείες που έχουν μετοχές 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 
συναπτούς μήνες τουλάχιστον πριν από 
την προσφορά των μετοχών ή την 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
περιοδικής και συνεχούς γνωστοποίησης 
δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, της 
οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 ή του 
κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της 
Επιτροπής17. Επομένως, μεγάλο μέρος του 
απαιτούμενου περιεχομένου του 
ενημερωτικού δελτίου θα είναι ήδη 
διαθέσιμο στο κοινό και οι επενδυτές θα 
διαπραγματεύονται με βάση τις 
πληροφορίες αυτές. Ως εκ τούτου, το 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της 
ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 
δευτερογενείς εκδόσεις και θα πρέπει να 
επικεντρώνεται μόνο στις ουσιώδεις 
πληροφορίες που χρειάζονται οι επενδυτές 
για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων 
κατόπιν ενημέρωσης.

(5) Οι εταιρείες που έχουν μετοχές 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης 
ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 
συναπτούς μήνες τουλάχιστον πριν από 
την προσφορά των μετοχών ή την 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
περιοδικής και συνεχούς γνωστοποίησης 
δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, της 
οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 ή του 
κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της 
Επιτροπής17. Επομένως, μεγάλο μέρος του 
απαιτούμενου περιεχομένου του 
ενημερωτικού δελτίου θα είναι ήδη 
διαθέσιμο στο κοινό και οι επενδυτές θα 
διαπραγματεύονται με βάση τις 
πληροφορίες αυτές. Ως εκ τούτου, το 
προσωρινό ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για δευτερογενείς 
εκδόσεις και θα πρέπει να επικεντρώνεται 
μόνο στις ουσιώδεις πληροφορίες που 
χρειάζονται οι επενδυτές για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων κατόπιν 
ενημέρωσης και με ασφάλεια.

__________________ __________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 
για την κατάχρηση της αγοράς) και την 
κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και των οδηγιών της 
Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 
2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, 
σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 
για την κατάχρηση της αγοράς) και την 
κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και των οδηγιών της 
Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 
2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, 
σ. 1).

16 Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2004, για την 

16 Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2004, για την 
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εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας 
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά 
με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ 
L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας 
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά 
με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ 
L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

17 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2017/565 της Επιτροπής, της 25ης 
Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους 
όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που 
ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω 
οδηγίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1).

17 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2017/565 της Επιτροπής, της 25ης 
Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους 
όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που 
ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω 
οδηγίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να αποτελέσει 
αποτελεσματικό εργαλείο για τους εκδότες, 
το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 
της ΕΕ θα πρέπει να είναι ενιαίο έγγραφο 
περιορισμένου μεγέθους, να επιτρέπει την 
ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω 
παραπομπής και να επωφελείται από το 
διαβατήριο για πανευρωπαϊκές δημόσιες 
προσφορές κινητών αξιών ή εισαγωγές 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά.

(6) Προκειμένου να αποτελέσει 
αποτελεσματικό εργαλείο για τους εκδότες, 
το προσωρινό ενημερωτικό δελτίο για την 
ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να είναι ενιαίο 
έγγραφο περιορισμένου μεγέθους, να 
επιτρέπει την ενσωμάτωση πληροφοριών 
μέσω παραπομπής και να επωφελείται από 
το διαβατήριο για πανευρωπαϊκές δημόσιες 
προσφορές κινητών αξιών ή εισαγωγές 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το προσωρινό ενημερωτικό δελτίο 
για την ανάκαμψη της ΕΕ δεν θα πρέπει 
να υπονομεύει την εμπιστοσύνη στις 
αγορές και την προστασία των 
επενδυτών. Δεδομένου του περιορισμένου 
όγκου πληροφοριών που παρέχονται στο 
παράρτημα Vα, το προσωρινό 
ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη 
της ΕΕ δεν θα ήταν κατάλληλο για 
πράξεις που οδηγούν σε ιδιαίτερα μεγάλη 
μείωση. Θα πρέπει να καθοριστεί ένα 
κατάλληλο ανώτατο όριο μείωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1129: Μειωτικές εκδόσεις μετοχών ή 
κινητών αξιών που παρέχουν πρόσβαση σε μετοχές υποδηλώνουν συχνά συναλλαγές με 
σημαντικό αντίκτυπο στη διάρθρωση του κεφαλαίου, τις προοπτικές και την οικονομική 
κατάσταση του εκδότη, για τις οποίες απαιτούνται οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό 
δελτίο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2. Εάν το ενημερωτικό δελτίο 
σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών 
αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη 
συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές 
αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το 
δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί 
εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος, να 
υπαναχωρήσουν αποσύροντας την 
αποδοχή τους, εφόσον το σημαντικό νέο 
στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η 
ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρονται 

«2. Εάν το ενημερωτικό δελτίο 
σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών 
αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη 
συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές 
αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το 
δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί 
εντός τουλάχιστον πέντε εργάσιμων 
ημερών από τη δημοσίευση του 
συμπληρώματος, να υπαναχωρήσουν 
αποσύροντας την αποδοχή τους, εφόσον το 
σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες 
σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια που 
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στην παράγραφο 1, ανέκυψε ή 
επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της 
περιόδου προσφοράς ή την παράδοση των 
κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί 
πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
παρατείνεται από τον εκδότη ή τον 
προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το 
δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο 
συμπλήρωμα.»·

αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανέκυψε 
ή επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της 
περιόδου προσφοράς ή την παράδοση των 
κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί 
πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
παρατείνεται από τον εκδότη ή τον 
προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το 
δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο 
συμπλήρωμα που κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο επενδυτή.»·

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1129
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι επενδυτές που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής 
επικοινωνεί με τους εν λόγω επενδυτές 
εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος.»·

Όταν οι επενδυτές που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής 
επικοινωνεί με τους εν λόγω επενδυτές 
εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη 
δημοσίευση του συμπληρώματος. Η 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 αρχίζει από την επαφή 
μεταξύ του χρηματοπιστωτικού 
διαμεσολαβητή και του ενδιαφερόμενου 
επενδυτή.»·

Or. fr


