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66 Παράρτημα Α, παρ. 
1.1.9. 

Annex A, para. 1.1.9. 

Η εταιρεία μας είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και υπάρχει βεβαίωση 
του Χρηματιστηρίου που το πιστοποιεί και 
αναφέρει μόνο των αριθμό των ονομαστικών 
μετοχών της εταιρείας μας χωρίς να αναφέρει 
τη μετοχική σύνθεση. Αρκεί να υποβάλλουμε 
μόνο το πιστοποιητικό αυτό ή θα πρέπει να 
προσκομίσουμε και το μετοχολόγιο της 
εταιρείας; 

Our company is listed on the Stock Exchange of 
Athens, which has issued the relevant certificate 
stating only the number of company’s registered 
shares with no reference to the shareholding 
structure. Please confirm if it is sufficient for this 

Σε αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 63 απάντησης: 
Ναι, εν προκειμένω αρκεί  μόνο  το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
Προς περαιτέρω διευκρίνιση και σύμφωνα με τον  όρο 
1.1.9 του Παραρτήματος Α επισημαίνεται ότι: 
Εάν οι κινητές αξίες του νομικού προσώπου είναι 
εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ) ή στο Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 
& Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή έχουν λάβει άδεια 
διαπραγμάτευσης από την αρμόδια δημόσια αρχή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ ή 
στον ΟΟΣΑ και έχει εκδοθεί συναφές πιστοποιητικό 
περί των ανωτέρω γεγονότων από το αρμόδιο 



certificate to be submitted or the shareholder 
register shall be submitted too.  
 
 

χρηματιστήριο ή δημόσια αρχή, αρκεί το εν λόγω 
πιστοποιητικό και  δεν απαιτείται η ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση  του Παραρτήματος Β΄ Υπόδειγμα 
Δήλωσης 3 . 
Η ως άνω ένορκη βεβαίωση ή η Υπεύθυνη δήλωση  
(Υπόδειγμα Δήλωσης 3  του Παραρτήματος Β΄) 
απαιτείται  σε κάθε άλλη περίπτωση. 

In replacement of clarification 63: 
Yes, in this case it is only sufficient for the relevant 
certificate to be submitted.  
For further clarification and according to para. 1.1.9 of 
Annex A, it is mentioned that: 
If the securities of the legal entity are listed in a 
regulated market in European Union (EU) or European 
Economic Area (EEA) or Organization for Economic 
Cooperation & Development (OECD), or licensed by the 
competent public authority of financial services in EU or 
EEA or OECD, and relevant certification by the 
competent stock market or public authority is 
furnished, it is sufficient for such certificate to be 
submitted whereas the submission of the sworn or 
solemn declaration of Declaration Template 3 of Annex 
B is not required.  
The abovementioned sworn or solemn declaration 
(Declaration Template 3 of Annex B) is required in any 
other case. 
 
 

 


