
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ (ADDENDUM) ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ  
ΤΟΥ 2002 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.cse.com.cy/en/MarketData/Data/addendum of the cgc.doc 2

 

1.  Η διάταξη Α.1.2. (ζ) του Κώδικα τροποποιείται ως ακολούθως: 

 «τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών και 
συνδεδεµένων Εταιρειών της, οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες  
∆ιοικητικός Σύµβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, Ανώτερο 
εκτελεστικό στέλεχος, Γραµµατέας, Ελεγκτής, ή µεγαλοµέτοχος της 
Εταιρείας που κατέχει  άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωµάτων ψήφου, έχει άµεσα ή 
έµµεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον». 

2.  Η διάταξη Γ.2.1. συµπτύσσεται µε τη διάταξη Γ.2.3. (η οποία και θα 
διαγραφεί)  και τροποποιείται ως ακολούθως: 

 «Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι πρέπει, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, να 
επιθεωρούν την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου 
(internal controls) της εταιρείας καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης 
της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που 
παρέχονται στους επενδυτές και να βεβαιώνουν σχετικά στην έκθεση περί 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η επιθεώρηση πρέπει να καλύπτει όλα τα 
συστήµατα ελέγχου, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και 
λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και των συστηµάτων συµµόρφωσης και 
διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της 
Εταιρείας. 

 Οι Εταιρείες οι οποίες δεν διαθέτουν Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, θα πρέπει 
να εξετάζουν ετήσια την ανάγκη δηµιουργίας τέτοιου Τµήµατος και να 
αναφέρουν και να αιτιολογούν  την τυχόν µη ύπαρξη του στην Ετήσια 
Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της εταιρείας.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει επίσης να βεβαιώνει ετησίως στην έκθεση 
περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του 
οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόµων και Κανονισµών, εκτός αυτών που είναι εις γνώση των αρµοδίων 
χρηµατιστηριακών αρχών (όπου αυτό ισχύει)».  

3.  Η διάταξη Γ.3.4. τροποποιείται ως ακολούθως: 

 «Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής ή ο εκτελών χρέη Οικονοµικού ∆ιευθυντή 
πρέπει να εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το θέµα της επιλογής των 
λογιστικών αρχών (accounting policies) και λογιστικών υπολογισµών 
(accounting estimates) για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Σε 
τέτοια περίπτωση πρέπει να συλλέξει ακριβή στοιχεία, τα οποία θα συντάξει 
η οικονοµική διεύθυνση της εταιρείας υπό την τεχνική επίβλεψη των 
ελεγκτών (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) και να υποβάλει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για επιθεώρηση, συµβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει όλες τις 
συνέπειες της τελικής επιλογής. Η Επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να επιβλέπει 
τις πιο πάνω διαδικασίες». 

 
 



http://www.cse.com.cy/en/MarketData/Data/addendum of the cgc.doc 3

4.  Η διάταξη Γ. 3.6. τροποποιείται ως ακολούθως: 

 «Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνουν την 
επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στην 
παράγραφο Α.1.2. (ζ), ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα 
πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm’s length).  

5.  Η διάταξη ∆.2.2. τροποποιείται ως ακολούθως: 

 «Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά 
στελέχη θα πρέπει να υποχρεούνται, τηρουµένων των συνεχών υποχρεώσεων 
για άµεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και προς τους µετόχους µέσω της ετήσιας έκθεσης και των 
λογαριασµών της Εταιρείας, σχετικά µε οποιοδήποτε ίδιον ουσιαστικό 
συµφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της εταιρείας που 
εµπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων 
συµφερόντων µε αυτών της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών 
που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους». 

6.  Η διάταξη ∆.2.5. τροποποιείται ως ακολούθως: 

 «Πρέπει να εξασφαλίζονται προς όλους τους µετόχους έγκαιρες και ακριβείς 
αναφορές για όλες τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν  την εταιρεία, 
συµπεριλαµβανοµένων της οικονοµικής κατάστασης, της απόδοσης, της 
ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης της εταιρείας. 

 Οι αναφορές πρέπει να περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τις πιο κάτω ουσιώδεις 
πληροφορίες: 

(α) Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

(β) Σκοποί και δραστηριότητες της εταιρείας αν έχουν διαφοροποιηθεί. 

(γ) Κύριοι µέτοχοι και δικαιώµατα ψήφου 

(δ) Ουσιώδεις προβλέψιµοι κίνδυνοι. 

(ε) Ουσιώδη ζητήµατα που αφορούν τους υπαλλήλους (αναβάθµιση  και 
αναδιάρθρωση του προσωπικού) και τους µετόχους. 

(στ) ∆οµή της διακυβέρνησης και πολιτικές. 

(ζ) Μη συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας. 

 

 


