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MALTA
Malta, Ulusal ve ekonomik öneme sahip konularda 
büyük ölçüde yaklaşımcı, istikrarlı ve iki partili bir politik 
ortamın tadını çıkarmaktadır. Malta, Avrupa Birliği'nde 
yer alan ülkeler arasında,  Almanya ila birlikte finansal 
kriz süresinde ekonomik büyümesini sürdüren iki 
ülkeden biridir.  Malta 2004 yılından beri AB üyesidir 
ve 2008 yılında Avro para birimini kabul etmiştir. 

Malta'daki Resmi Listeler finansal hizmetler konusunda 
gerçek bir saygınlığa sahip AB yargı mercilerinden 
faydalanma imkanı sunar ve Malta Menkul Kıymetler 
Borsası listesinde yer almak
tanınırlık sağlamanın yanı sıra, Avrupa pazarına açılan bir 
kapı olarak görülmektedir.               

MALTA RESMİ LİSTESİ 
HAKKINDAKİ YASAL 
DAYANAKLAR
Malta Resmi Listesi AB reformlarını dikkate almak için 
2007 yılında değiştirilen Finansal Pazarlar Kanunu 
(2002) tarafından düzenlenir. Kanun'un uygulanması aynı 
zamanda Listeleme Kuralları'nın da düzenlenmesinden 
sorumlu olan bağımsız bir bünye olan Malta Finansal 
Hizmetler Otoritesi'nin (MFSA) görev alanına girmektedir.

MALTA LİSTESİNDE YER ALMANIN GETİRECEĞİ FAYDALAR

Hızlı listeleme & onay 
süreçleri

M&A uyumlu para 
birimi

EU Seyahat Serbestisi Üst düzey markalar 
listesi

Uluslararası pazara 
erişim

Uluslararası bilinirlik & 
tanınırlık



ASGARİ GEREKSİNİMLER
Malta Resmi Listesi'ne dahil edilebilmek için hisse 
senetlerinin minimum pazar değerinin 1.000.000€ olması 
gerekmektedir (aynı sınıftaki tahviller böyle bir sınırlamaya 
tabi değildir) Listeleme esnasında pazar değerinin 
değerlendirilemiyor olması durumunda, önceki finansal 
yıldan arta kalan kapital ve ihtiyatlar ele alınır ve bu tutar 
1.000.000€'da kalır. 

Başvuru sahibinin Genel Olarak Kabul Edilen Muhasebe 
Prensipleri ve Uygulamaları ve eşdeğer standartlara 
uyumlu bir biçimde minimum 3 finansal yıllık denetlemeye 
tabi tutulmuş bir yıllık hesap geçmişini temin edebilmesi 
gerekmektedir.

BORÇ MENKULLERİNİN LİSTELENMESİ 
Borçların listelenmesi esnasında, minimum hisseli sermaye 
250.000€'dur.

BORÇ MENKULLERİNİN LİSTELENMESİ
Hisseli sermaye (tamamen ödenmiş) imtiyazlı senetler 
dahil ve geri alınabilir imtiyazlı senetler hariç olmak üzere 
1.000.000€ ederinde olacaktır. 

Hisse sahiplerinin fonları ve ve daha düşük maddiyata 
sahip duran varlıklar 600.000€'ya tekabül etmelidir ve işin 
%75'lik oranı geçmiş gelirler ile desteklenecektir. Kamuya 
ait hisseler Hisse Sınıfları'nın en az %25'i oranında olmalıdır.

KOLEKTİF YATIRIM PLANLARININ KAYDI  
Kolektif Yatırım Planları da MSE'de listelenebilir. Planın 
uygun bir biçimde lisanslandırılmış olması gerekmektedir. 
Plan açık uçlu ya da kapalı uçlu bir plan olabilir.

MALTA LİSTESİ'NE UYGUNLUK
Malta Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senetlerinin listelemeye uygun görülmesi için, başvuru sahibinin listeleme kuralları 
ile uyumlu bir Şirket sahibinin Genelgesi ve Mukavelenamesine sahip anonim bir şirket olması gerekmektedir. Bu durum 
hisse senetlerinin başvuru sahibinin tüzel kişiliğinin bulunduğu yere uyumlu olarak murahhas olmasını gerekmektedir. Serbest 
bir biçimde transfer edilebilir olmalıdır ve , yeterli ticaret sürdürülebilirliğine sahip olmaları beklenmektedir.

ASGARI UYGUNLUK GEREKSİNİMLERİ

Tamamıyla ödenmiş 
hisseli 

sermaye; 1.000.000€ 

Tahvillerin pazar 
değeri; 1.000.000€. 

Minimum 3 yıllık 
Hesap geçmişi

Listeleme kuralları 
doğrultusunda M&A 

uygunluğu
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Başvuru sahibi 
anonim bir Şirket 

olacaktır.  
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Listeleme Zaman Çizelgesi

MALTA MENKUL KIYMETLER BORSASI LİSTELEMESİ

1-2 AY
HAZIRLIK SÜRESİ
• Teklif dokümanlarının derlenmesi & 

başvurunun hazırlanması

Kayıt Merciiyle 
Ön Toplantı

Listeye Kabul 
Edilmeye Yönelik 

MFSA Onayı & 
MSE Kabulü

MES ile birlikte 
"Listeye Kabul 

Edilebilirlik" 
ve "Listeye 
Kabul" için 

başvurunuzu 
yapın

2-3 hafta
UYUM SÜRESİ
• Bir sponsor seçilmesi ve atanması

NEDEN BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ?

20 GÜN - 1 AY
DEĞERLENDİRME SÜRESİ
• •Kayıt Merci kayıtla ilgili kabul 

edilebilirlik için eklenen belgeyi inceler

Sözleşme

3 
AY

Başarı Oranı:
Sorun Çözme, 

Bütünlük, Dürüstlük

15+ Yıl
Finansal Hizmetlerde

Deneyim

Malta-Kıbrıs-
Avukatları, 

Vergi danışmanları, 
Vekil çalışanları: +100

Değerlerimiz:
Küçük firma 

bireyselliği, Büyük 
firma uzmanlığı

Bizler avukatız:
 Avukat - 

Müşteri İmtiyazı

15
YIL%100

Birçok Listeleme 
Dizininde Üst Sırada

Bu belgede yer alan materyaller yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur ve yasal ya da diğer türde profesyonel tavsiyeler verme amacı gütmemektedir. Bu belgede yer alan bilgilerin esas alınmasından 
kaynaklanan doğrudan, dolaylı ya da neticesel hiçbir zarar ya da kayıp ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Okuyucuların burada yer alan beyanatlar doğrultusunda hareket etmeden önce bu konu ile 
ilgili teyit aramasını tavsiye edilmektedir. Size özel durumlarınız içim de uzman tavsiyesine başvurulması önerilmektedir. Müsait olduğunuzda lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. 
© TELİF HAKKI UYARISI: Bu belgenin, Chetcuti Cauchi'nin yazılı onayı olmaksızın  tamamen ya da kısmen çoğaltılması kati şekilde yasaklanmıştır.
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