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1.

ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ596/2014 ως προνομιακή πληροφορία νοείται κάθε πληροφορία, η οποία
είναι συγκεκριμένη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά άμεσα ή έμμεσα έναν ή περισσότερους εκδότες ή
ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν , θα μπορούσε να
επιδράσει σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή στην τιμή των
συνδεδεμένων με αυτά παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων.

2.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Απαγορεύεται σε πρόσωπα, τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες να χρησιμοποιούν τις
πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων,
αμέσως ή εμμέσως μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα της εταιρείας.
Η διοίκηση της εταιρείας υποχρεούται να καταρτίζει κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση
σε προνομιακή πληροφόρηση και να τον γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ο κατάλογος αυτός πρέπει να επικαιροποιείται , σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των υπόχρεων
προσώπων.
Κάθε πρόσωπο που κατέχει προνομιακή πληροφορία οφείλει να γνωρίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές
υποχρεώσεις του σε σχέση με τις κινητές αξίες της εταιρείας και έχει γνώση των κυρώσεων που
επιβάλλονται σε περίπτωση πράξεων κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας.
Ο κατάλογος των προσώπων που έχουν προνομιακή πληροφορία περιλαμβάνει τουλάχιστον


Την ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση στην προνομιακή πληροφορία



Την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω πρόσωπο στον κατάλογο



Την ημερομηνία και την ώρα που το εν λόγω πρόσωπο απέκτησε πρόσβαση σε προνομιακή
πληροφορία.



Την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ο κατάλογος των προσώπων που κατέχουν
προνομιακή πληροφορία.

Η εταιρεία διατηρεί τον κατάλογο των προσώπων αυτών για περίοδο 5 ετών μετά την κατάρτιση ή
επικαιροποίηση του.

3.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία κάθε γεγονός που δεν έχει δημοσιοποιηθεί με τα μέσα που προβλέπει
η ισχύουσα νομοθεσία και αφορά:
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Την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας



Τις συνεργασίες της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις



Τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου



Την διανομή κερδών και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την κρίση του επενδυτικού
κοινού.

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν λόγω της θέσης τους εμπιστευτικές πληροφορίες, υποχρεούνται να
μην τις αποκαλύπτουν σε αναρμόδια πρόσωπα ή σε τρίτους, ώστε να αποτρέπεται η δημοσιοποίηση τους.

5.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια συναλλαγών που είναι
ύποπτες για παράνομο επηρεασμό των τιμών των κινητών αξιών της εταιρείας.

6.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ο εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί τη διακίνηση των πληροφοριών μεταξύ των διευθύνσεων της
εταιρείας με στόχο την αποτροπή συναλλαγών που οφείλονται σε εσωτερική πληροφόρηση.

7.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η πολιτική διαχείρισης αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.yalco.gr
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