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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

1. Εισαγωγή και Υπόβαθρο  

 

Η Brambles είναι αφοσιωμένη στην προαγωγή της εμπιστοσύνης των επενδυτών, προβαίνοντας σε 

ενέργειες εντός των εξουσιοδοτήσεών της, για να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές των κινητών της 

αξιών πραγματοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο και μετά από κατάλληλη ενημέρωση.  

 

Η Brambles αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας ως βασικό μέρος της 

δημιουργίας αξίας για τους μετόχους και ότι για να προοδεύσει και να αναπτυχθεί, πρέπει (μεταξύ 

άλλων) να κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατόχων κινητών αξιών, των υπαλλήλων, πελατών, 

προμηθευτών και κοινοτήτων, διατηρώντας ανοικτή επικοινωνία και τηρώντας τις δεσμεύσεις της 

με συνέπεια.  

 

2. Δήλωση σκοπού  

 

Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να:  

(α)  ενισχύσει τη δέσμευση της Brambles με τις υποχρεώσεις συνεχούς γνωστοποίησης και να 

περιγράψει τις διαδικασίες που επιβάλλονται από την πολιτική για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις, 

(β)  καθορίσει τα εταιρικά διοικητικά πρότυπα και τις σχετικές διαδικασίες της Brambles και να 

διασφαλίσει ότι παρέχονται έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για την Brambles σε όλους τους 

μετόχους και παράγοντες της αγοράς και  

(γ)  περιγράψει τη δέσμευση της Brambles να ενθαρρύνει την αποτελεσματική συμμετοχή των 

μετόχων στις συνελεύσεις των μετόχων.  

 

3. Συνεχής γνωστοποίηση  

 

Η Brambles είναι εισηγμένη στο Αυστραλιανό Χρηματιστήριο (ASX) και έχει την υποχρέωση να 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις συνεχούς γνωστοποίησης που αναφέρονται στους κανόνες 

εισαγωγής του χρηματιστηρίου ASX (Κανόνες Εισαγωγής) και στο Νόμο Εταιρειών του 2001. Η 

Brambles έχει αναπτύξει διαδικασίες και διεργασίες, που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική, για 

να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις συνεχούς γνωστοποίησης.  

 

Επιπλέον, η Brambles δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική επικοινωνία με όλους τους 

συνεργάτες της. Αυτή η Πολιτική περιέχει τα ενιαία εταιρικά πρότυπα διοίκησης που έχουν 

υιοθετηθεί από την Brambles μετά από επικοινωνία με τους συνεργάτες της.  

 

3.1 Δέσμευση για τη συνεχή γνωστοποίηση  

 

Η Brambles θα ειδοποιήσει αμέσως την αγορά για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή οποιαδήποτε 

βασική ανάπτυξη που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις ή την οικονομική κατάσταση της Brambles, για 

τις οποίες ένα εύλογο άτομο θα προσδοκούσε ότι έχουν ουσιώδη επίδραση στην τιμή ή αξία των 

κινητών της αξιών.  

 

Παραδείγματα του τύπου των πληροφοριών που μπορεί να απαιτούν γνωστοποίηση στην αγορά 

περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: 

(α) μια σημαντική αλλαγή στην πραγματική ή 

(β) αναμενόμενη οικονομική κατάσταση της Brambles 

(γ) μια σημαντική αγορά ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων 

(δ) την υπογραφή μιας σημαντικής νέας σύμβασης σε μια εταιρεία του ομίλου της Brambles ένα 

σημαντικό συμβάν που επηρεάζει ή σχετίζεται με τις λειτουργίες μιας εταιρείας του ομίλου της 
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Brambles, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις λειτουργίες, αλλαγές ανώτερων εκτελεστικών ή 

φυσικές καταστροφές 

(ε) την έναρξη ή διακανονισμό μιας σημαντικής δικαστικής υπόθεσης 

(στ) ένα συμβάν ή μια συναλλαγή που έχει πιθανή επίπτωση ίση ή μεγαλύτερη από το 10% της 

τιμής των Κινητών Αξιών της Brambles και 

(η) εάν η Brambles δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για τα κέρδη της, θα υπάρχει μια αναμενόμενη 

διακύμανση των κερδών της Brambles από εκείνη που δημοσιεύθηκε, ίση ή μεγαλύτερη από 

10%. 

 

Όσον αφορά στις παραγράφους (στ) και (ζ) παραπάνω, όπου το συμβάν ή η συναλλαγή ή η 

αναμενόμενη μεταβολή (κατά περίπτωση) είναι ίση ή μικρότερη από 5%, τότε αυτό θα πρέπει 

γενικά να θεωρείται ως μη ουσιώδες. Περαιτέρω, όπου το συμβάν ή η συναλλαγή ή η αναμενόμενη 

μεταβολή (κατά περίπτωση) εμπίπτει εντός του 5% και 10%, η Brambles θα διαμορφώσει δική της 

απόφαση για το εάν το ζήτημα είναι ουσιώδες και κατά συνέπεια, εάν απαιτεί γνωστοποίηση. 

 

Αυτό θα κοινοποιηθεί στην αγορά με ανακοίνωση στο ASX.  

 

Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, οι Κανόνες Εισαγωγής επιτρέπουν στην Brambles να μην γνωστοποιεί 

ουσιώδεις πληροφορίες.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθιερώσει μια Επιτροπή Γνωστοποίησης που έχει την ευθύνη για την 

ανασκόπηση ουσιωδών πληροφοριών και τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να 

γνωστοποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι η Brambles συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης.  

 

3.2 Επιτροπή γνωστοποιήσεων  

 

Η επιτροπή γνωστοποιήσεων διαχειρίζεται τη συμμόρφωση της Brambles με αυτήν την Πολιτική. Η 

επιτροπή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των διαδικασιών αναφοράς και για να καθορίζει 

οδηγίες για την αποδέσμευση των πληροφοριών.  

 

Τα μέλη της επιτροπής γνωστοποιήσεων είναι τα παρακάτω στελέχη της Brambles:  

(α)  Διευθύνων Σύμβουλος  

(β)  Γενικός Οικονομικός Διευθυντής 

(γ) Εταιρική Γραμματεία του Ομίλου  

και 

(ε)  Πρόεδρος ή εάν δεν είναι διαθέσιμος, Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ή εάν δεν είναι 

διαθέσιμος, οποιοδήποτε άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 

3.3  Ευθύνη για τον προσδιορισμό πληροφοριών προς γνωστοποίηση  

 

Η Brambles λειτουργεί σε όλο τον κόσμο. Για να προσδιορίσει τις πληροφορίες που μπορεί να 

απαιτείται να γνωστοποιηθούν, η επιτροπή γνωστοποιήσεων έχει την ευθύνη να διασφαλίσει το 

διορισμό ενός Αξιωματούχου Γνωστοποιήσεων για:  

(α)  κάθε «Επιχειρηματική μονάδα» 

(β)  τα τμήματα Οικονομικού και Ταμείου  

(γ)  το Νομικό τμήμα και το τμήμα Γραμματείας  

(δ)  το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και  

(ε)  το τμήμα Κινδύνου του Ομίλου.  

 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι Επιχειρηματικές Μονάδες είναι οι μονάδες Pallets, BxB 

Digital και Kegstar, όπως και άλλες επιχειρηματικές μονάδες της Brambles όπως καθορίζει η 
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Εκτελεστική Διευθυντική Ομάδα κατά καιρούς. 

 

Οι αξιωματούχοι γνωστοποιήσεων έχουν την ευθύνη να παρέχουν στην επιτροπή 

γνωστοποιήσεων οποιεσδήποτε ουσιώδεις πληροφορίες για τις δραστηριότητες των 

επιχειρηματικών τους μονάδων ή τους τομείς των λειτουργικών τους ευθυνών, αμέσως μόλις τις 

αντιληφθούν.  

 

3.4 Επικοινωνίες με το ASX  

 

Η Εταιρική Γραμματεία έχει την ευθύνη των επικοινωνιών με το ASX.  

 

 

 

 

4.  Βασικά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης για τις επικοινωνίες  

 

4.1  Γενικά  

 

Η Brambles έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης σχεδιασμένο για να διασφαλίζει 

ότι:  

(α)  έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για την Brambles παρέχονται εξίσου σε όλους τους μετόχους 

και παράγοντες της αγοράς, που συμπεριλαμβάνουν την οικονομική της κατάσταση, την 

απόδοση, το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, τις στρατηγικές, τις δραστηριότητες και τη 

διακυβέρνηση  

(β)  έχουν υιοθετηθεί διαδικασίες για τη διάδοση των πληροφοριών που είναι αμερόληπτες, 

έγκαιρες και οικονομικά αποδοτικές  

(γ)  έχουν ληφθεί μέρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τους μετόχους που δεν 

είναι σε θέση να είναι φυσικά παρόντες στις συσκέψεις και  

(δ)  δεν γνωστοποιούνται ουσιώδεις πληροφορίες τιμών ή αξίας ή ευαίσθητες πληροφορίες σε 

οποιαδήποτε εξωτερικά μέρη πριν γνωστοποιηθούν σε όλους τους μετόχους και παράγοντες 

της αγοράς, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συνεχούς γνωστοποίησης. Μπορεί να ισχύουν 

συγκεκριμένες περιορισμένες εξαιρέσεις σε αυτήν τη διάταξη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 

συνεχούς γνωστοποίησης.  

 

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από την Brambles για την υλοποίηση αυτών 

των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, καθορίζονται παρακάτω.  

 

4.2 Δημοσίευση γνωστοποιήσιμων πληροφοριών στον ιστότοπο  

 

Όλες οι ουσιώδεις πληροφορίες που αποδεσμεύονται προς το ASX θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο 

της Brambles μόλις είναι πρακτικά δυνατό, μετά από την επιβεβαίωση της παραλαβής τους από το 

ASX.  

 

Η διεύθυνση του ιστότοπου της Brambles είναι: www.brambles.com 

 

4.3 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων  

 

Η Brambles θα παρέχει σε όλους τους μετόχους τη δυνατότητα να λαμβάνουν ηλεκτρονικές 

κοινοποιήσεις όταν πραγματοποιείται μια ανακοίνωση ενός μετόχου, όπως και την επιλογή να 

στέλνουν κοινοποιήσεις στην Brambles ή στο μετοχολόγιό της. Η Brambles θα παρέχει επίσης στους 

επενδυτές έναν ιστότοπο, για να δώσει τη δυνατότητα στους επενδυτές να λαμβάνουν ειδοποιήσεις 

για τις ανακοινώσεις του ASX ή άλλων μέσων ενημέρωσης. 

http://www.brambles.com/
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Η Brambles χρησιμοποιεί ετήσιες γενικές συνελεύσεις για την επικοινωνία με τους μετόχους σχετικά 

με την οικονομική της κατάσταση, την απόδοση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις στρατηγικές και 

δραστηριότητες, και σε όλες τις γενικές συνελεύσεις θα παρέχει μια εύλογη ευκαιρία για συμμετοχή 

μετόχων μετά από ενημέρωσή τους. Η Brambles θα μεταδίδει μέσω διαδικτύου (webcast) όλες τις 

συνελεύσεις των μετόχων και θα παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας 

ψήφους ή να διορίζουν πληρεξουσίους ηλεκτρονικά μέσω του μετοχολογίου της. 

 

Εκτός των συνελεύσεων των μετόχων, η Εταιρική Γραμματεία θα ασχολείται με τα ερωτήματα των 

ιδιωτών μετόχων.  

 

4.4  Εξουσιοδοτημένοι ομιλητές  

 

Στοιχεία των υπαλλήλων της Brambles που έχουν εξουσιοδοτηθεί να προβαίνουν σε οποιαδήποτε 

δημόσια ανακοίνωση εκ μέρους της ή που αποδίδεται στην Brambles ή σε οποιεσδήποτε από τις 

επιχειρηματικές της μονάδες, καθορίζονται παρακάτω. Κανένα άλλο άτομο δεν έχει εξουσιοδότηση 

να προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις. Οι δημόσιες δηλώσεις περιλαμβάνουν επικοινωνίες μέσω των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης, όταν το θέμα σχετίζεται 

με την Brambles. Αυτές οι επικοινωνίες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, περιορισμένες συζητήσεις 

μεταξύ συναδέλφων και ανταλλαγή περιεχομένου μέσω χώρων συνομιλιών (chat rooms), πινάκων 

μηνυμάτων, ιστολογίων (blogs), wikis, webcasts και podcasts. 

 

(α) ΜΜΕ και εκδόσεις:  

 

(i)  Σε εταιρικά θέματα, τα μόνα εξουσιοδοτημένα άτομα είναι τα παρακάτω στελέχη της 

Brambles:  

• Πρόεδρος  

• Διευθύνων Σύμβουλος  

• Οικονομικός Διευθυντής και 

• Αντιπρόεδρος, Σχέσεις με Επενδυτές & Εταιρικές Υποθέσεις. 

 

Επιπλέον για: 

• οποιεσδήποτε σχέσεις με εξωτερικά ΜΜΕ, ο σύμβουλος που έχει διοριστεί δεόντως και 

είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος από οποιοδήποτε από τα παραπάνω άτομα και 

• οποιαδήποτε άλλα άτομα εξουσιοδοτημένα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον 

Γενικό Οικονομικό Διευθυντή της Brambles.  

 

(ii)  Οι Πρόεδροι του Ομίλου και περιφερειακοί πρόεδροι των επιχειρηματικών μονάδων είναι 

εξουσιοδοτημένοι να απαντούν σε ερωτήματα από ΜΜΕ που αφορούν σε τοπικά 

λειτουργικά θέματα που δεν έχουν οποιαδήποτε σημαντική επίδραση στην Brambles 

(ανεξάρτητα από επιχειρηματική, οικονομική άποψη ή από άποψη αγοράς, φήμης ή άλλη). 

Δεν επιτρέπονται οι συζητήσεις για οποιεσδήποτε πληροφορίες σε τέτοια ερωτήματα που 

σχετίζονται με οποιαδήποτε από τα παρακάτω θέματα που αφορούν στην Brambles ή 

οποιαδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία για τις επιχειρηματικές μονάδες της: 

• οικονομική απόδοση ή προοπτικές 

• επιχειρηματική ή οικονομική στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων 

εξαγορών ή διαθέσεων περιουσιακών στοιχείων/από--πενδύσεων 

• ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

• εταιρικές ενέργειες 

• αξιώσεις, νομικές αγωγές ή νομικές ευθύνες 

• λογιστικά θέματα ή θέματα οικονομικών εκθέσεων 

• εταιρική διακυβέρνηση ή θέματα πολιτικής ή 
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• Κρατικές πολιτικές ή νομικές μεταρρυθμίσεις. 

 

Οποιεσδήποτε αναφορές σε ή συζητήσεις για την Brambles και οποιαδήποτε δήλωση που 

θα παραβίαζε τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή ή τον Αντιπρόεδρο του Ομίλου 

για το Τμήμα Σχέσεων Επενδυτών και Εταιρικών Υποθέσεων της Brambles. Οποιαδήποτε 

έκδοση (που συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη διάθεση πληροφοριών μέσω του 

διαδικτύου) θα θεωρείται, για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ως επικοινωνία με τα 

ΜΜΕ και θα υπόκειται στους παραπάνω περιορισμούς για το περιεχόμενό της και τις 

προϋποθέσεις για την έγκρισή της. 

 

(iii)  Η συμμετοχή σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές συνεντεύξεις που μπορεί να περιλαμβάνουν 

την κάλυψη εταιρικών θεμάτων της Brambles ή οποιωνδήποτε θεμάτων που μπορεί να 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την Brambles (από άποψη επιχειρήσεων, οικονομικών, 

αγορών, φήμης ή οποιαδήποτε άλλη), που συμπεριλαμβάνουν τα θέματα που αναφέρονται 

συγκεκριμένα στο (ii) παραπάνω, πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή ή τον Αντιπρόεδρο του Ομίλου 

για το Τμήμα Σχέσεων Επενδυτών και Εταιρικών Υποθέσεων της Brambles.  

 

(β)  Σχέσεις με τους επενδυτές:  

 

Τα μόνα εξουσιοδοτημένα άτομα είναι τα παρακάτω στελέχη της Brambles: 

• Πρόεδρος  

• Διευθύνων Σύμβουλος  

• Γενικός Οικονομικός Διευθυντής  

• Αντιπρόεδρος, Σχέσεις με Επενδυτές & Εταιρικές Υποθέσεις και 

• οποιοδήποτε άλλο άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

4.5 Φήμες και εικασίες στην αγορά  

 

Με την προϋπόθεση των υποχρεώσεων στην παράγραφο 3.1, η Brambles γενικά δεν θα σχολιάζει 

φήμες ή εικασίες στην αγορά  

 

4.6  Παύσεις διαπραγματεύσεων  

 

Για τη διευκόλυνση μιας τακτικής, αμερόληπτης και ενημερωμένης αγοράς, μπορεί να είναι 

αναγκαίο, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να ζητηθεί μια παύση διαπραγματεύσεων στο χρηματιστήριο 

της Αυστραλίας (ASX). Η επιτροπή γνωστοποιήσεων, κατόπιν σύσκεψης με τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Brambles, θα λάβει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε παύση 

διαπραγματεύσεων. Όταν είναι δυνατόν, θα ζητηθεί επίσης η άποψη του Προέδρου σχετικά με 

οποιαδήποτε παύση διαπραγματεύσεων. 

 

4.7  Απαγορευμένες περίοδοι  

 

Σε συγκεκριμένες περιόδους μιας χρονιάς, η Brambles υλοποιεί «Απαγορευμένες περιόδους», όταν 

τα μέλη του Δ.Σ., βασικό διευθυντικό προσωπικό, συγκεκριμένοι υπάλληλοι και άτομα που 

σχετίζονται με αυτούς («Καθορισμένα πρόσωπα», όπως ορίζονται στην Πολιτική Συναλλαγών 

Τίτλων) δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύονται με κινητές αξίες της Brambles. Ο στόχος αυτής της 

πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι τα Καθορισμένα Πρόσωπα δεν θα καταχραστούν και δεν θα 

θέσουν τους εαυτούς τους υπό υποψία κατάχρησης των ευαίσθητων για τις τιμές μη δημόσιων 

πληροφοριών που μπορεί να έχουν ή που θεωρείται ότι έχουν. 
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Μια απαγορευμένη περίοδος είναι: 

(α)  οποιαδήποτε Περίοδος Κλεισίματος (η περίοδος από τη λήξη της σχετικής περιόδου 

οικονομικής έκθεσης έως την προκαταρκτική ανακοίνωση των εξαμηνιαίων ή ετήσιων 

αποτελεσμάτων) ή 

(β)  πρόσθετες περίοδοι κατά τις οποίες απαγορεύεται στα Καθορισμένα πρόσωπα να 

διαπραγματεύονται κινητές αξίες της Brambles, οι οποίες επιβάλλονται από την Brambles 

κατά καιρούς όταν υπάρχουν ευαίσθητες για τις τιμές, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με 

ένα θέμα, έστω κι αν το Καθορισμένο πρόσωπο μπορεί να μην τις γνωρίζει. 

 

Η περίοδος των δύο εβδομάδων πριν από κάθε προ-προγραμματισμένη προβλεπόμενη ενημέρωση 

για συναλλαγές θα αποτελεί Απαγορευμένη Περίοδο. 

 

4.8 Περιορισμοί κλειστών περιόδων 

 

Κατά τις κλειστές περιόδους, η Brambles δεν θα πραγματοποιεί σχόλια για τις προβλέψεις κερδών 

των αναλυτών, παρά μόνο για να αναγνωρίσει το εύρος και τις μέσες εκτιμήσεις στην αγορά και 

δεν θα πραγματοποιεί οποιαδήποτε σχόλια για την οικονομική απόδοση της Brambles, εκτός εάν οι 

πληροφορίες έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά. Η Brambles θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται σε 

αιτήματα πληροφοριών υπόβαθρου, αλλά δεν θα πραγματοποιεί συναντήσεις με αναλυτές ή 

επενδυτές κατά τη διάρκεια μιας κλειστής περιόδου.  

 

Κατά τη διάρκεια των κλειστών περιόδων, η Brambles θα εξακολουθήσει να υπόκειται στις συνεχείς 

υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων και θα προβαίνει στις εν λόγω ανακοινώσεις όπως μπορεί να 

απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.  

 

4.9  Οικονομικό ημερολόγιο  

 

Η Brambles τηρεί ένα ημερολόγιο τακτικών γνωστοποιήσεων στην αγορά σχετικά με τα οικονομικά 

και λειτουργικά της αποτελέσματα. Το ημερολόγιο, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπό της, 

περιλαμβάνει εκ των προτέρων κοινοποιήσεις για τις ημερομηνίες της έκδοσης των εξαμηνιαίων 

και ετησίων αποτελεσμάτων της, άλλες οικονομικές πληροφορίες, συνελεύσεις μετόχων, 

ενημερώσεις κύριων αναλυτών και επενδυτών και τη συμμετοχή της Brambles σε κύρια επενδυτικά 

συνέδρια. Όπου είναι δυνατόν, η Brambles ανακοινώνει αυτές τις σημαντικές ομαδικές ενημερώσεις 

και εφόσον το πράξει, θα παρέχει εκ των προτέρων πληροφορίες πρόσβασης μέσω του ιστότοπού 

της και μέσω ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου ASX. Οι διαδικτυακές μεταδώσεις θα αναρτούνται 

επίσης στη συνέχεια στον ιστότοπο της Brambles. 

 

Το οικονομικό ημερολόγιο και τα webcasts της Brambles βρίσκονται στον ιστότοπό της στη σελίδα: 

www.brambles.com 

 

Σε αυτές τις ενημερώσεις και συσκέψεις:  

(α)  δεν θα γνωστοποιηθεί καμία πληροφορία του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1, 

εκτός εάν έχει ήδη ανακοινωθεί στην αγορά και  

(β)  εάν ανακοινωθούν ουσιώδεις πληροφορίες του τύπου της παραγράφου 3.1 κατά λάθος, θα 

διατεθούν αμέσως στο ASX και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Brambles.  

 

4.10 Ενημερώσεις αναλυτών και επενδυτών 

 

Η Brambles αναγνωρίζει τη σημασία των σχέσεών της με τους επενδυτές και τους αναλυτές.  

 

Κατά καιρούς, η Brambles διεξάγει ενημερώσεις αναλυτών και επενδυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

ισχύουν τα παρακάτω πρωτόκολλα:  

http://www.brambles.com/
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(α)  δεν θα γνωστοποιηθεί καμία πληροφορία του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1 σε 

αυτές τις ενημερώσεις, εκτός εάν έχει ήδη ανακοινωθεί ή ανακοινωθεί ταυτόχρονα στην αγορά  

(β)  εάν ανακοινωθούν ουσιώδεις πληροφορίες του τύπου της παραγράφου 3.1 κατά λάθος, θα 

διατεθούν αμέσως στην αγορά μέσω του ASX και θα εκδοθούν στον ιστότοπο της Brambles  

(γ)  ερωτήσεις σε ενημερώσεις που ασχολούνται με ουσιώδεις πληροφορίες του τύπου της 

παραγράφου 3.1 που δεν έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, δεν θα απαντηθούν 

(δ)  τουλάχιστον δύο εκπρόσωποι της Brambles θα παρευρίσκονται σε όλες τις ενημερώσεις, ένας εκ 

των οποίων θα είναι γενικά μέλος του Τμήματος σχέσεων επενδυτών και θα διατηρούνται 

πρακτικά της σύσκεψης ενημέρωσης για εσωτερική χρήση. Αυτή η εγγραφή θα περιλαμβάνει 

μια περίληψη των ζητημάτων που συζητήθηκαν, ένα κατάλογο όσων παρευρέθηκαν (ονόματα 

ή αριθμοί όπως αρμόζει) και την ώρα και τοποθεσία της σύσκεψης, 

(ε)  η Brambles θα δημοσιεύσει ένα αντίγραφο των οποιωνδήποτε υλικών παρουσίασης στον 

ιστότοπο της Brambles και 

(στ) προειδοποίηση για τις ημερομηνίες των ενημερώσεων των επενδυτών θα παρέχονται στον 

ιστότοπο και μέσω ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου ASX. Όπου είναι δυνατόν, αυτές οι 

ενημερώσεις θα αναμεταδίδονται διαδικτυακά (μέσω webcast) μαζί με τα στοιχεία πρόσβασης 

που παρέχονται μέσω του ιστότοπου της Brambles. Οι διαδικτυακές μεταδώσεις θα 

αναρτούνται επίσης στη συνέχεια στον ιστότοπο της Brambles.  

 

4.11 Εκθέσεις και εκτιμήσεις αναλυτών  

 

Η Brambles ενθαρρύνει την σχολαστική και ακέραια ανάλυση από την επενδυτική κοινότητα και θα 

εφαρμόζεται μια πολιτική συνεπούς πρόσβασης, ανεξάρτητα από τις απόψεις και τις υποδείξεις που 

εκφράζονται.  

 

Η Brambles μπορεί να ανασκοπεί τις ερευνητικές αναφορές αναλυτών, αλλά θα περιορίσει τα 

σχόλιά της σε θέματα που άπτονται γεγονότων και που δεν σχετίζονται με την Brambles ή υλικά 

που είχαν ήδη γνωστοποιηθεί στην Brambles.  

 

Οι πληροφορίες του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1, δεν θα παρέχονται από την 

Brambles, εκτός εάν έχουν ήδη εκδοθεί στην αγορά.  

 

Με την προϋπόθεση των παραπάνω, η Brambles μπορεί να σχολιάζει επί των εκτιμήσεων κερδών 

των αναλυτών, στην έκταση:  

(α) της αποδοχής του τρέχοντος εύρους των εκτιμήσεων  

(β) της αμφιβολίας για τις υποθέσεις ή παράγοντες ευαισθησίας ενός αναλυτή, εάν η εκτίμηση του 

αναλυτή διαφέρει σημαντικά από τις τρέχουσες εκτιμήσεις του εύρους της αγοράς (δηλαδή, 

βάσει αυτών των εκτιμήσεων του εύρους της αγοράς που γνωρίζει η Brambles και 

οποιωνδήποτε εξωτερικά υπολογισμένων τιμών κατά γενική παραδοχή) και  

(γ) της ενημέρωσης για σφάλματα δεδομένων, όταν αυτά είναι ήδη διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.  

 

 

 

4.12 Σύμβουλοι και επαγγελματίες σύμβουλοι  

 

Η Brambles θα απαιτεί από οποιονδήποτε σύμβουλο/επαγγελματία σύμβουλο που εμπλέκεται, να 

αναλάβει εργασίες εκ μέρους της Brambles ή οποιωνδήποτε από τις θυγατρικές της για την τήρηση 

αυτής της Πολιτικής.  

 

4.13 Παραβάσεις  

 

Η μη συμμόρφωση με αυτήν την Πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση των ισχυόντων νόμων 
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ή των Κανόνων Εισαγωγής ή άλλων κανονισμών, ειδικά όσον αφορά στη συνεχή γνωστοποίηση. 

Μπορεί επίσης να αφορά σε μια παράβαση των καθηκόντων εμπστευτικότητας ενός υπαλλήλου.  

 

Αυτό μπορεί να εγείρει νομική ευθύνη για την Brambles και με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε 

προσωπικές ποινές για τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της. Παραβάσεις αυτής της πολιτικής μπορεί 

να οδηγήσουν σε πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης σε σοβαρές 

περιπτώσεις.  

 

4.14 Ανασκόπηση  

 

Το Δ.Σ. θα αξιολογεί αυτήν την Πολιτική σε ετήσια βάση για να προσδιορίσει, εάν η Πολιτική είναι 

αποτελεσματική για τη διασφάλιση ακριβούς και έγκαιρης γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις γνωστοποίησης της Brambles.  

 

4.15 Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που προκύπτουν από την Πολιτική συνεχούς γνωστοποίησης 

και επικοινωνιών της Brambles, μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα από τα άτομα που αναφέρονται 

παρακάτω:  

 

• Επικεφαλής Νομικού Τμήματος και Γραμματέας Ομίλου Εταιρειών 

 

• Αντιπρόεδρος Ομίλου, Σχέσεις Επενδυτών και Εταιρικές Υποθέσεις 


