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ΟΝΟΜΑ:
Αξιότιµη/ε κυρία/κύριε,
Στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 15.05.2014 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και την
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και του Ν.4514/2018
(ΦΕΚ Α’) «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις», η Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής «Η εταιρεία») σας παρέχει στην παρούσα επιστολή
και στην επισυναπτόµενη ∆έσµη Πληροφοριών, την απαιτούµενη από τις εν λόγω διατάξεις,
ενηµέρωσή σας.
Η παρούσα δέσµη πληροφοριών περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες για τις παρεχόµενες από
την εταιρεία επενδυτικές υπηρεσίες σε Πελάτες. Οι παρεχόµενες σε εσάς επενδυτικές
υπηρεσίες και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα στα οποία συµφωνείτε να διενεργούνται επενδύσεις
κατόπιν προηγούµενης εντολής σας από την εταιρεία, καθώς και οι ειδικότεροι όροι που
διέπουν την παροχή των συγκεκριµένων επενδυτικών υπηρεσιών σε εσάς, περιγράφονται
ειδικά στη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που θα υπογράψετε µε την εταιρεία.
Πριν από την Υπογραφή της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µε την εταιρεία,
πρέπει να έχετε µελετήσει και να κατανοήσει τις πληροφορίες της παρούσας που αφορούν τις
παρεχόµενες σε εσάς επενδυτικές υπηρεσίες.
Με εκτίµηση,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Σας παρακαλούµε, αφού λάβετε γνώση και εφόσον συµφωνείτε µε το περιεχόµενο της
επισυναπτόµενης ∆έσµης Πληροφοριών:
Α) να προσκοµίσετε υπογεγραµµένη από εσάς την παρούσα επιστολή στα γραφεία της
εταιρείας µας ή να τα αποστείλετε µέσω ταχυδροµείου, το συντοµότερο δυνατό
Β) να µας επιστρέψετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στη διεύθυνση
info@mavrikis.gr, το κείµενο της επισυναπτόµενης δέσµης πληροφοριών αναγράφοντας ότι
συµφωνείτε µε το περιεχόµενό του.
Σας εφιστούµε την προσοχή στο γεγονός ότι η ανωτέρω διαδικασία υπογραφής και
αποστολής της παρούσας επιστολής είναι σύµφωνα µε το Ν.4514/2018 απαραίτητη για τη
συνέχιση της συνεργασίας µας.
Σας ευχαριστούµε για την ανταπόκρισή σας.
Σας διαβεβαιώνω ότι έλαβα γνώση της ∆έσµης Πληροφοριών στο πλαίσιο της MiFID ΙΙ (Ν.
4518/2018) και αποδέχοµαι το περιεχόµενό της.

(Υπογραφή Πελάτη)
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.
•
•
•

Νομικό Πλαίσιο

Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID II).
Κανονισµός 1286/2014/EE σχετικά µε τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν
συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για Ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα
βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP).
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµοί, Ρυθµιστικά Τεχνικά Πρότυπα (regulatory technical
standards – RTS), Εφαρµοστικά Τεχνικά Πρότυπα (implementing technical standards –
ITS).

1.2.

Περίληψη

Η Οδηγία 2014/65/EE (MiFID II) για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων αποτελεί εξέλιξη
της Οδηγίας 2004/39/ΕΕ (MiFID) και είναι το βασικό νοµοθέτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) σχετικά µε την παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών στις χώρες που
ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). Εξειδικεύεται δε από σειρά ειδικότερων
εφαρµοστικών κανονισµών όπως αυτοί ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω καθώς και οδηγιών
που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).
Η Οδηγία 2014/65/EE για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID II) έχει ενσωµατωθεί
στην εθνική νοµοθεσία µε τον Ν.4514/2018 σε συνδυασµό µε τις τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση
αποφάσεις και τις συµπληρωµατικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η MiFID ΙΙ θέτει τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι Επιχειρήσεις Επενδύσεων και
τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που παρέχουν επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες ή
πραγµατοποιούν επενδυτικές δραστηριότητες.
Αντίστοιχα ο Κανονισµός 1286/2014/EE σχετικά µε τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που
αφορούν συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για Ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα
βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP), εισάγει κάποιους ειδικούς κανόνες ενηµέρωσης των
ιδιωτών επενδυτών σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα.

2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
2.1.

Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία

Πλήρης Επωνυµία:

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ιακριτικός τίτλος:

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Έτος Ίδρυσης:

2/4/1996

∆ιεύθυνση:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ 10559

Γλώσσα επικοινωνίας:

Ελληνική
Τηλέφωνο, E-mail, Fax, Ταχυδροµείο
Για λήψη εντολών: Τηλεφωνικά (µε ηχογράφηση) ή εγγράφως,
Fax ή µε φυσική παρουσία και υπογραφή εντολόχαρτου.
210 3216730,210 3219278, 210 3240185, 210 3217776
210 3217767
info@mavrikis.gr
ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Μέσα επικοινωνίας:

Τηλέφωνα:
Fax
E-mail:
Πρόεδρος:
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος:
Υπεύθυνο Πρόσωπο για την
ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
συγκεκριµένη ενηµέρωση:
Κύρια διαπραγµάτευση:
ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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2.2.

Γενικά για τη λειτουργία της εταιρείας

Η «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (εφεξής «η εταιρεία») είναι εταιρεία
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και περιλαµβάνεται µεταξύ των εταιρειών, η λειτουργία των
οποίων διέπεται από τον Ν. 4514/2018 «Αγορές χρηµατιστηριακών µέσων».
Η εταιρεία λειτουργεί µε γνώµονα τη διαρκή συµµόρφωση της µε τους όρους που τίθενται στο
Ν. 4514/2018 και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.
Έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική διοίκησή της στην Ελλάδα.
Λειτουργεί σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. Αδείας Λειτουργίας 3/71/2.4.1996 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Οι επενδυτικές υπηρεσίες, που σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας της επιτρέπεται να
παρέχει, αναπτύσσονται παρακάτω στην παρ. 3 της παρούσας δέσµης πληροφοριών.
Η εταιρεία λειτουργεί µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
(Α.Ε.Π.Ε.Υ.).

2.3.

Διοίκηση της εταιρείας

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας περιλαµβάνει τον απαραίτητο αριθµό µελών, ώστε να
εξασφαλίζεται η αναγκαία διάκριση εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών και ακόµη να
παρέχεται η δυνατότητα µεταξύ αυτών να επιφορτίζονται ορισµένα µέλη µε καθήκοντα που
απορρέουν από την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχουν τα απαιτούµενα εχέγγυα αξιοπιστίας
και πείρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έχει τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα οποία πραγµατικά διευθύνουν τις
δραστηριότητές της και οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αξιοπιστίας και
πείρας.

2.4.

Εποπτεία και έλεγχος της εταιρείας

Η εποπτεία της εταιρείας ασκείται βάσει του νόµου από το ΝΠ∆∆ «Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου (Τηλ. 210 3377100,
www.hcmc.gr, γραφείο υποδοχής πολιτών τηλ. 210 3377297).
Στα πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διενεργεί
γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή µη, ελέγχους στην εταιρεία, σύµφωνα µε το Ν.4514/2018,
ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις παραβατικής συµπεριφοράς.

2.5.

Οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρεία συντάσσει (από 1/1/2008) τις Οικονοµικές Καταστάσεις της σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3.1.

Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες

Οι παρεχόµενες από την εταιρεία κύριες επενδυτικές υπηρεσίες είναι οι εξής:
α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για
λογαριασµό Πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασµό Πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση
συµβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων για
λογαριασµό Πελατών.
γ) Η παροχή επενδυτικών συµβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών
συµβουλών σε Πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε µε πρωτοβουλία της εταιρείας, σχετικά
µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα.
Οι επενδυτικές συµβουλές διακρίνονται σε ανεξάρτητες και µη ανεξάρτητες επενδυτικές
συµβουλές. Η εταιρεία παρέχει επενδυτικές συµβουλές σε µη ανεξάρτητη βάση (µη
ανεξάρτητες συµβουλές). Συνεπώς κατά την παροχή των µη ανεξάρτητων επενδυτικών
συµβουλών η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να αξιολογήσει ένα επαρκώς ευρύ φάσµα
χρηµατοπιστωτικών µέσων που διατίθενται στην αγορά και τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς
διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων και
δύναται να περιορίζεται στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από την
ίδια την εταιρεία ή από οντότητες που συνδέονται µε στενούς δεσµούς µε την εταιρεία ή από
άλλες οντότητες µε τις οποίες η εταιρεία έχει στενές νοµικές ή οικονοµικές σχέσεις.
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3.2.

Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες

Οι παρεχόµενες από την εταιρεία παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες είναι οι εξής:
α) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό Πελατών,
περιλαµβανόµενης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών
υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών.
β) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή
περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η εταιρεία, η οποία παρέχει την
πίστωση ή το δάνειο.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η προστασία των επενδυτών εξασφαλίζεται κυρίως από την καθηµερινή εποπτεία των
συναλλαγών που πραγµατοποιεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ∆ιεύθυνση Συναλλαγών &
Παρακολούθησης Αγορών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Παρακάτω παρατίθενται ορισµένες ειδικότερες ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία των
επενδυτών.
Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν για δικό τους λογαριασµό ή να
διαπραγµατεύονται τίτλους των Πελατών τους που έχουν στην κατοχή τους χωρίς τη
σύµφωνη γνώµη τους.
Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., όταν κατέχουν κεφάλαια
Πελατών τους, υποχρεούνται να τα τηρούν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, χωριστά από τα
δικά τους χρηµατικά διαθέσιµα και εν γένει τα δικά τους κεφάλαια, µε επισήµανση ότι ο
λογαριασµός αυτός αφορά κεφάλαια Πελατών. Σε Τραπεζικό Λογαριασµό Πελατών
κατατίθεται και το προϊόν από το διακανονισµό των συναλλαγών, µερίσµατα ή άλλα ποσά
που εισπράττονται για λογαριασµό των Πελατών.
Σε περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία µιας Α.Ε.Π.Ε.Υ. είτε λόγω πτώχευσης είτε για
οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν τίθεται θέµα απώλειας του χαρτοφυλακίου για τον εκάστοτε
επενδυτή - Πελάτη λόγω του ότι από τη στιγµή που οι µετοχές είναι πλέον άυλοι τίτλοι, το
χαρτοφυλάκιό του παραµένει ως έχει στο Λογαριασµό Αξιών που διατηρεί στο ΣΑΤ (Σύστηµα
Άυλων Τίτλων) εκτός εάν έχει υπάρξει απάτη και ο χρηµατιστής έχει εκποιήσει αξίες του
χαρτοφυλακίου χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου τους.
Στο στάδιο αυτό ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί άµεσα στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε., να ενηµερωθεί για την αποτίµηση του
χαρτοφυλακίου του και να επιλέξει µεταξύ δύο περιπτώσεων: είτε να ορίσει άλλο Μέλος της
Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ως νέο χειριστή, είτε να ορίσει ως προσωρινό
χειριστή την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. µεταφέροντας στην
περίπτωση αυτή το χαρτοφυλάκιό του στον Ειδικό Λογαριασµό, όπου για όσο διάστηµα
παραµείνουν εκεί οι µετοχές δεν υφίσταται δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν συναλλαγές.

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Προϋπόθεση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την εταιρεία είναι η συµµετοχή της
σε εγκεκριµένο σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών.
Σε υλοποίηση της παραπάνω προϋπόθεσης, η εταιρεία συµµετέχει υποχρεωτικά στο
σύστηµα αποζηµίωσης του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών
Υπηρεσιών».
Στα πλαίσια αυτής της συµµετοχής η εταιρεία καταβάλλει στο Συνεγγυητικό τις οριζόµενες
από το Ν. 2533/1997 εισφορές.
Σε περίπτωση που συντρέχει µια από τις σχετικές στον ως άνω νόµο προβλεπόµενες
περιπτώσεις, όπως αν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις της, ο επενδυτής θα αποζηµιωθεί από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (το «Συνεγγυητικό») σύµφωνα µε τους ισχύοντες
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όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Συνεγγυητικό αποζηµιώνει επενδυτές.
Η αποζηµίωση του Πελάτη θα ισούται µε το µικρότερο των εξής ποσών:
• Του ύψους της συνολικής απαίτησης του, όπως θα προσδιοριστεί µε σχετική
απόφαση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, ή
• 30.000 ΕΥΡΩ ή και ανώτερου ποσού που θα ορίζεται από απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για
το σύνολο των καλυπτόµενων επενδυτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας, δεν συντρέχει κίνδυνος
απώλειας των µετοχών του επενδυτή. Οι µετοχές του εν λόγω επενδυτή θα βρίσκονται στην
µερίδα του, απλά δεν θα υπάρχει Χειριστής της µερίδας του µέχρι να προβεί ο ίδιος στις
απαραίτητες ενέργειες για τον διορισµό νέου Χειριστή.
Πρόσθετο µηχανισµό εξασφάλισης αποτελεί το Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, σκοπός
του οποίου είναι να ενισχύσει τις ασφαλιστικές δικλείδες του συστήµατος εκκαθάρισης.
Αν η εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι
της εκκαθάρισης, π.χ. λόγω της µη παράδοσης των οφειλόµενων µετρητών, το Επικουρικό
Κεφάλαιο µπορεί να παρέµβει άµεσα ώστε να καλύψει τις οφειλές της εταιρείας στην
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε..

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
6.1.

Γλώσσα επικοινωνίας

Το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που αποστέλλονται από την εταιρεία είναι στην
ελληνική γλώσσα. Στα ελληνικά διενεργείται και οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία.

6.2.

Τρόποι επικοινωνίας

Η εταιρεία, έχει την υποχρέωση, αφού προειδοποιήσει προηγουµένως τον Πελάτη, να
καταγράφει (µαγνητοφωνεί) τη συνοµιλία στην περίπτωση που η εντολή δίνεται τηλεφωνικώς,
όταν αφορά συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό ή στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
λήψης – διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών Πελατών.
Στις εν λόγω τηλεφωνικές συνοµιλίες και ηλεκτρονική επικοινωνία περιλαµβάνονται και οι
ακόλουθες:
Συνοµιλίες ή επικοινωνία µε Πελάτη ή µε πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους του Πελάτη
που σχετίζονται µε συµφωνία, ώστε η επιχείρηση να προσφέρει µία εκ των συναφών
υπηρεσιών (λήψης – διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών Πελατών), είτε ως
διαχειριστής είτε ως µεσάζων.
Συνοµιλίες ή επικοινωνία µε κάθε άλλο πρόσωπο, που σχετίζονται µε διενέργεια
συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό και την παροχή υπηρεσιών κατ’ εκτέλεση εντολών
Πελατών, οι οποίες συνδέονται µε τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση των εντολών
Πελατών. Περιλαµβάνεται η αποστολή εντολής σε broker ή η θέση εντολής για
εκτέλεση, συνοµιλίες ή επικοινωνία που σχετίζεται µε το χειρισµό µίας εντολής
(περιλαµβανοµένης της προώθησης ή αποδοχής των συναλλαγών).
Η ίδια πρακτική καταγραφής της εντολής, µετά από προηγούµενη ειδοποίηση του Πελάτη,
ακολουθείται και στην περίπτωση που η εντολή δίνεται µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας ή
ιστοσελίδας, στην περίπτωση κατά την οποία η εντολή δοθεί αρχικά προφορικά. Στην
περίπτωση που εντολή δοθεί δια ζώσης, καταγράφονται η ηµεροµηνία και ώρα των
συνεδριάσεων, η τοποθεσία των συνεδριάσεων, η ταυτότητα των συµµετεχόντων και ο
συντονιστής των συνεδριάσεων.
Κατόπιν αιτήµατός του Πελάτη, αντίγραφο της καταγραφής των συνοµιλιών και επικοινωνίας
µε τον Πελάτη είναι διαθέσιµο. Σηµειώνεται ότι η καταγραφή των συνοµιλιών του Πελάτη
γίνεται για την προστασία των συµφερόντων του. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης από την πλευρά
του πρέπει να µην αποφεύγει, αλλά αντίθετα να επιδιώκει την καταγραφή των συνοµιλιών και
της εν γένει επικοινωνίας του µε το προσωπικό της εταιρείας που συνδέεται µε την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών και να µην επικοινωνεί µε την εταιρεία µε τρόπους που ο Πελάτης
γνωρίζει ότι δεν επιτρέπουν την καταγραφή της σχετικής επικοινωνίας.
Η επικοινωνία σας προς την εταιρεία πραγµατοποιείται ως εξής:
α) Γραπτώς:
i) µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα (Fax) στο 210 3217767,
ii) µε ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται αναρτηµένη
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στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.mavrikis.gr,
iii) µε ταχυδροµική επιστολή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
β) Προφορικώς, µέσω τηλεφώνου, για την ενηµέρωση του, στο Τµήµα Εξυπηρέτησης
Πελατών στο 210 3217776, 210 3216730, 210 3240185.
γ) Με την αυτοπρόσωπη παρουσία του Πελάτη, στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών, στα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
Εντολές σας διαβιβάζονται προς την εταιρεία:
α) Είτε στο αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία προσωπικό του Τµήµατος
Συναλλαγών και των υποκαταστηµάτων της εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στη
Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών υπηρεσιών,
β) είτε µέσω συνδεδεµένου αντιπροσώπου, ΑΕΕ∆ ή άλλης ΕΠΕΥ, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στη Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,
γ) είτε µέσω διαδικτύου µε τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, που έχουν
παρασχεθεί από την εταιρεία στον Πελάτη, κατά τα οριζόµενα στη Σύµβαση Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Η εταιρεία επικοινωνεί µαζί σας µε τα µέσα επικοινωνίας που έχετε υποδείξει στη Σύµβαση
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η εταιρεία δύναται, εφόσον έχετε συχνή πρόσβαση στο
διαδίκτυο και έχετε συναινέσει σχετικά στη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών να
επικοινωνεί µαζί σας, αναρτώντας σχετικές πληροφορίες ή τροποποιήσεις των παρεχόµενων
µε το παρόν πληροφοριών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή µέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Η εταιρεία τεκµαίρει ότι έχετε συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο, εφόσον της
έχετε χορηγήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ως µέσο επικοινωνίας στις µεταξύ σας
σχέσεις.

6.3.

Παράπονα

Σύµφωνα µε την ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Παραπόνων της εταιρείας, ο Πελάτης έχει τη
δυνατότητα να υποβάλει το παράπονό του χωρίς χρέωση, τηλεφωνικώς ή εγγράφως, µέσω
ταχυδροµείου, φαξ, τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω ιδίας επαφής µε το
προσωπικό της επιχείρησης, µε ταυτόχρονη έγγραφη καταγραφή του παραπόνου στην
τελευταία περίπτωση.
Ανεξαρτήτως της µεθόδου υποβολής, το προσωπικό της εταιρείας θα διαχειριστεί το
παράπονο του Πελάτη και θα απαντήσει σε αυτόν εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη του
παραπόνου (όπως έχει καθοριστεί στην ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Παραπόνων της εταιρείας)
στην ίδια γλώσσα αναφοράς του παραπόνου από τον Πελάτη ή στη γλώσσα, στην οποία
γίνεται η επικοινωνία του Πελάτη µε την εταιρεία στο πλαίσιο της παροχής σε αυτόν των
υπηρεσιών της εταιρείας.
Υπεύθυνος για την παραλαβή και την εξέταση τυχόν παράπονων Πελατών της εταιρείας σε
σχέση µε την παροχή υπηρεσιών είναι ο εκάστοτε Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας.
Τηλ.: 210 3216730, εσωτερικό 207
∆ιεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, 10559, Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mavrikis.gr
Η εταιρεία απαντά επί των προβαλλόµενων παραπόνων και εν γένει αιτιάσεων προφορικώς ή
εγγράφως εντός εύλογου χρόνου.
Ο Πελάτης δύναται επίσης να απευθύνεται:
α) Στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, οδός Καραγεώργη Σερβίας
12-14, 10562 Αθήνα, Τηλ.: 210 3376700 ή
β) Στο Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 6460284 /
6460458.

7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
7.1.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Στο πλαίσιο του Ν.4514/2018 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η εταιρεία λαµβάνει
επαρκή µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, Ιδιώτες και Επαγγελµατίες, το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά τον χειρισµό των εν γένει «εντολών» προς κατάρτιση
συναλλαγών για λογαριασµό τους (βέλτιστη εκτέλεση). Προς τούτο η εταιρεία έχει υιοθετήσει
συγκεκριµένη πολιτική εκτέλεσης εντολών, που στοχεύει στην, κατά το δυνατό, βέλτιστη
εκτέλεσή τους, και έχει θεσπίσει διαδικασίες, η τήρηση των οποίων ελέγχεται, κατά τα
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οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό της.

7.2.

Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης

7.2.1.Η περιγραφόµενη κατωτέρω πολιτική εκτέλεσης εντολών που εφαρµόζει η εταιρεία
ισχύει στις περιπτώσεις που η εταιρεία χειρίζεται εντολές του Πελάτη µε αντικείµενο την
κατάρτιση συναλλαγής επί χρηµατοπιστωτικών µέσων στο πλαίσιο:
- της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολής του Πελάτη από την εταιρεία
προς τρίτο πρόσωπο (π.χ. άλλη επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυµα ή εταιρεία
∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ) προς το σκοπό της εκτέλεσης αυτής µε την
κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασµό του Πελάτη,
- της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και της εκτέλεσης της εντολής του Πελάτη από την
ίδια την εταιρεία σε οργανωµένη αγορά της οποίας είναι µέλος µε κατάρτιση συναλλαγής για
λογαριασµό του Πελάτη.
7.2.2.Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Πελάτης δύναται να βασίζεται στο ότι η εταιρεία θα
επιδείξει την απαιτούµενη επιµέλεια για την, κατά το δυνατόν, καλύτερη προστασία και
εξυπηρέτηση των συµφερόντων του µε την, κατά το δυνατόν, βέλτιστη εκτέλεση των εντολών
του.
7.2.3.Η εταιρεία δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση «βέλτιστης» εκτέλεσης της εντολής του
Πελάτη στις περιπτώσεις που ασκεί την επενδυτική δραστηριότητα της διαπραγµάτευσης
χρηµατοπιστωτικών µέσων για ίδιο λογαριασµό, προσφέροντας π.χ. τιµές στις οποίες
δεσµεύεται να καταρτίσει συναλλαγές µε τους Πελάτες της (π.χ. «Quote») ή δίδοντας τιµές
στον Πελάτη για να καταρτίσει η ίδια µαζί του συναλλαγή κατόπιν δικού του αιτήµατος
(«Request by Quote»), οπότε ο Πελάτης καταρτίζει συναλλαγές απ’ ευθείας µε την εταιρεία
βάσει της τιµής που του προσφέρει η εταιρεία µε αυτόν τον τρόπο.

7.3.

Οδηγίες Πελάτη

Εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει συγκεκριµένες οδηγίες προς την εταιρεία, οι οδηγίες αυτές,
ως προς τις παραµέτρους της εκτέλεσης που αφορούν, προηγούνται και υπερισχύουν της
υποχρέωσης βέλτιστης εκτέλεσης και η εταιρεία θα µεριµνά για την εκτέλεση της επίµαχης
εντολής του Πελάτη σύµφωνα µε τις εν λόγω οδηγίες του. Ενδεικτικά:
Επί συγκεκριµένων οδηγιών του Πελάτη για εκτέλεση εντολής του σε συγκεκριµένο
τόπο εκτέλεσης της επιλογής του η εταιρεία ακολουθεί την οδηγία του Πελάτη
(εφόσον πληρούνται οι σχετικές προς τούτο προϋποθέσεις) και δεν ευθύνεται για την
επιλογή του τόπου εκτέλεσης.
Επί συγκεκριµένων οδηγιών του Πελάτη για εκτέλεση εντολής του σε συγκεκριµένο
χρονικό σηµείο ανεξαρτήτως τιµής, ο παράγοντας του χρόνου εκτέλεσης έχει
µεγαλύτερη βαρύτητα έναντι της τιµής και η εταιρεία επιδιώκει να επιτύχει την
εκτέλεση της εντολής στο συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο µε τους καλύτερους κατά τα
λοιπά δυνατούς όρους, χωρίς ωστόσο να ευθύνεται για την επιλογή του
ενδεδειγµένου χρόνου ούτε για τα τυχόν αποτελέσµατα ως προς άλλες παραµέτρους
της εκτέλεσης (όπως η τιµή) που µπορεί να έχει η επιλογή του χρόνου εκτέλεσης της
εντολής.
Για τις τυχόν λοιπές παραµέτρους της εντολής, τις οποίες δεν καλύπτουν οδηγίες του Πελάτη,
εφαρµόζεται η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης.
Η εταιρεία σε καµία περίπτωση δεν ζητά από τους Πελάτες, ούτε τους παρακινεί ή ενθαρρύνει
να της δίδουν οδηγίες εκτέλεσης εντολών µε συγκεκριµένες συνθήκες και περιεχόµενο, ούτε
υποδεικνύει ή υποδηλώνει, ρητά ή σιωπηρά, άµεσα ή έµµεσα το περιεχόµενο των οδηγιών
στον Πελάτη, όταν η εταιρεία γνωρίζει ότι µια τέτοια οδηγία θα την εµπόδιζε να επιτύχει το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για το συγκεκριµένο Πελάτη. Εντούτοις, αυτό δεν εµποδίζει την
εταιρεία να ζητά από τον Πελάτη να επιλέξει µεταξύ δύο ή περισσοτέρων συγκεκριµένων
τόπων εκτέλεσης, υπό τον όρο ότι αυτοί οι τόποι εκτέλεσης είναι συνεπείς µε την σχετική
Πολιτική της εταιρείας.

7.4.

Παράγοντες βέλτιστης εκτέλεσης

Οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης κατά την
παροχή των παραπάνω υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:
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(1) Η τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου.

(2) Το κόστος που συνδέεται µε την εκτέλεση και περιλαµβάνει όλα τα έξοδα που
βαρύνουν τον Πελάτη και συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, όπως:
(i)

τα τέλη που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης,

(ii)

τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισµού,

(iii) όλες οι λοιπές αµοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους που συµµετέχουν στην
εκτέλεση της εντολής.
(3) Η ταχύτητα εκτέλεσης, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση µίας
συναλλαγής,
(4) Η πιθανότητα εκτέλεσης,
(5) Η πιθανότητα εκκαθάρισης και διακανονισµού,
(6) Ο όγκος της συναλλαγής,
(7) Η φύση της συναλλαγής,
(8) Οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας αφορά την εκτέλεση της εντολής.
Η ανωτέρω υπό 7.4Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
απαρίθµηση είναι κατά φθίνουσα προτεραιότητα και βαρύτητα των εν λόγω παραγόντων. Η
σειρά αυτή µπορεί να διαφοροποιείται, ακόµη και ανά εντολή, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(i)

Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαµβανοµένης της κατηγοριοποίησής του ως Ιδιώτη
Πελάτη ή ως Επαγγελµατία Πελάτη.

(ii)

Τα χαρακτηριστικά της εντολής του Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης που
η εντολή αφορά συναλλαγή χρηµατοδότησης τίτλων (ΣΧΤ).

(iii) Τα χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο της
εντολής.
(iv) Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, προς τους οποίους µπορεί να κατευθυνθεί και
πιθανότατα να εκτελεσθεί η εντολή.
(v) Τις τυχόν συγκεκριµένες και ειδικότερες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατούν στην
αγορά κατά την κρίσιµη χρονική στιγµή, όπως ενδεικτικά ρευστότητα, διακύµανση τιµών.
Τυχόν σχετικές ειδικές προβλέψεις από τη συµβατική σχέση του Πελάτη µε την εταιρεία.

7.5.

Ιδιώτες Πελάτες

Βαρύτητα συνολικού τιµήµατος. Για Ιδιώτες Πελάτες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα
προσδιορίζεται συνολικά λαµβάνοντας υπόψη την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και το
κόστος που συνδέεται µε την εκτέλεση της εντολής, ήτοι σε όρους συνολικού τιµήµατος, αυτό
περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Πελάτης και οι οποίες συνδέονται
άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, συµπεριλαµβανοµένων των τελών του κάθε τόπου
εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισµού, καθώς και όλων των
προµηθειών/αµοιβών που καταβάλλονται προς την ίδια την εταιρεία ή/και προς τρίτους που
συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής.
Για Επαγγελµατία Πελάτη η εταιρεία δεν υποχρεούται να θεωρεί το συνολικό κόστος της
συναλλαγής ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης.
Περισσότεροι τόποι εκτέλεσης. Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος µε όρους
συνολικού τιµήµατος σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ανταγωνιστικών τόπων
εκτέλεσης µιας εντολής του Πελάτη που αφορά χρηµατοπιστωτικό µέσο, η εταιρεία για να
προσδιορίσει το συνολικό τίµηµα αξιολογεί και συγκρίνει τα αποτελέσµατα που θα
επιτυγχάνονταν για τον Πελάτη από την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους
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εκτέλεσης που περιλαµβάνονται στην παρούσα Πολιτική και µπορούν να εκτελέσουν τη
σχετική εντολή. Κατά την αξιολόγηση αυτή λαµβάνει υπόψη της τις προµήθειες που
εισπράττει η ίδια η εταιρεία και τα κόστη που βαρύνουν τον Πελάτη για την εκτέλεση της
εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιµους τόπους εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που η εταιρεία καλεί τον Πελάτη να επιλέξει έναν τόπο εκτέλεσης, παρέχονται
ακριβείς, σαφείς και µη παραπλανητικές πληροφορίες, ώστε ο Πελάτης να αποτραπεί από το
να επιλέξει έναν τόπο εκτέλεσης αντί ενός άλλου αποκλειστικά βάσει την Πολιτική
Τιµολόγησης της εταιρείας.
Σε περίπτωση που το συνολικό τίµηµα είναι ίδιο για περισσότερους του ενός τόπου εκτέλεσης
εφαρµόζονται οι παράγοντες εκτέλεσης και τα κριτήρια της παραγράφου 7.4 και στους Ιδιώτες
Πελάτες.

7.6.

Συναλλαγές OTC

Σε περίπτωση εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής, η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να
συγκεντρώνει τα σχετικά δεδοµένα της αγοράς, προκειµένου να ελέγχει κατά πόσον η τιµή
που προσφέρεται για έναν Πελάτη εξωχρηµατιστηριακά, είναι δίκαιη και ανταποκρίνεται στην
υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται είτε µε:
Τη λήψη προσφορών από διάφορους πιθανούς αντισυµβαλλόµενους.
Τον έλεγχο ότι η προσφερόµενη τιµή βρίσκεται εντός του ζεύγους τιµών αγοράς
πώλησης (spread), όπως αυτό ανακοινώνεται σε παρόχους πληροφοριών όπως το
Bloomberg.
Με κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.

7.7.

Χειρισμός εντολών Πελατών

Η εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες και µηχανισµούς που εγγυώνται την έγκαιρη, δίκαιη και
ταχεία εκτέλεση των εντολών Πελατών, σε σχέση µε τις εντολές άλλων Πελατών ή τις θέσεις
διαπραγµάτευσης της εταιρείας (∆ιαδικασία Εκτέλεσης Εντολών). Για το σκοπό αυτό, κατά
την εκτέλεση εντολών Πελατών, η εταιρεία:
∆ιασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που εκτελούνται για λογαριασµό Πελατών καταχωρίζονται
και επιµερίζονται αµέσως.
∆εδοµένου ότι η τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου που αφορά η εκτελούµενη εντολή
δεν είναι σταθερή, αλλά διακυµαίνεται και µεταβάλλεται ανά το χρόνο και, συνακόλουθα,
επηρεάζει σε µέγιστο βαθµό το συνολικό τίµηµα της συναλλαγής, η εταιρεία εκτελεί κατά
τα άλλα συγκρίσιµες εντολές Πελατών µε τη σειρά που αυτές λαµβάνονται και αµέσως
(«First In – First Out» (FIFO)), εκτός αν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της
αγοράς δεν το επιτρέπουν, ή αν τα συµφέροντα του Πελάτη απαιτούν διαφορετικό
χειρισµό.
Ενηµερώνει τον Ιδιώτη Πελάτη σχετικά µε κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που µπορεί να
επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των εντολών, αµέσως µόλις λάβει γνώση της δυσχέρειας
αυτής.
Κατά την εποπτεία ή την οργάνωση του διακανονισµού µιας εκτελεσθείσας εντολής, η εταιρεία
διασφαλίζει ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια Πελατών που λαµβάνονται για το
διακανονισµό της εκτελεσθείσας εντολής παραδίδονται αµέσως και σωστά στο λογαριασµό
του κατάλληλου Πελάτη.
Η εταιρεία δεν κάνει κατάχρηση των πληροφοριών που αφορούν εκκρεµείς εντολές Πελατών
και λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των
πληροφοριών αυτών από οποιοδήποτε από τα Καλυπτόµενα Πρόσωπά της.
Η εταιρεία είναι σε θέση να αποδείξει στους Πελάτες της, αν αυτοί το ζητήσουν, ότι έχει
εκτελέσει τις εντολές τους σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική και να αποδείξει στην αρµόδια
αρχή, αν αυτή το ζητήσει, τη συµµόρφωσή της (σχετική Πολιτική τήρησης αρχείων).
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Όταν ένας Πελάτης υποβάλλει εύλογες και αναλογικές αιτήσεις παροχής πληροφοριών
σχετικά µε τις πολιτικές ή ρυθµίσεις αναφορικά µε την εκτέλεση εντολών και τον τρόπο µε τον
οποίο επανεξετάζονται στην εταιρεία, η εταιρεία απαντά σαφώς εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος και όχι περισσότερο των 10 ηµερών.

7.8.

Ομαδοποίηση Εντολών

Γενικά. Η εταιρεία δεν εκτελεί µια εντολή Πελάτη ή µια συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό
οµαδοποιώντας την µε εντολή άλλου Πελάτη, εκτός αν πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
Η οµαδοποίηση των εντολών και των συναλλαγών δεν ενδέχεται να αποβεί συνολικά σε
βάρος οποιουδήποτε από τους Πελάτες, των οποίων η εντολή θα οµαδοποιηθεί.
Γνωστοποιείται σε κάθε Πελάτη, του οποίου η εντολή θα οµαδοποιηθεί, ότι το
αποτέλεσµα της οµαδοποίησης ενδέχεται να είναι σε βάρος του σε σχέση µε µια
δεδοµένη εντολή.
Σε περίπτωση µερικής εκτέλεσης οµαδοποιηµένης εντολής σε ενιαία τιµή, ο επιµερισµός των
οµαδοποιηµένων εντολών και συναλλαγών, διενεργείται αναλογικά µε βάση τη σχέση του
όγκου κάθε επιµέρους εντολής ως προς τον εκτελεσθέντα συνολικά όγκο (pro rata).
Σε περίπτωση πλήρους εκτέλεσης οµαδοποιηµένης εντολής σε τµήµατα µε διαφορετικές τιµές
ο επιµερισµός γίνεται µε βάση τη µέση σταθµισµένη ως προς τον όγκο τιµή εκτέλεσης
(volume-weighted average price (VWAP)) .
Σε περίπτωση µερικής εκτέλεσης οµαδοποιηµένης εντολής σε τµήµατα µε διαφορετικές τιµές
ο επιµερισµός γίνεται στη µέση σταθµισµένη ως προς τον όγκο τιµή εκτέλεσης (volumeweighted average price (VWAP)) αναλογικά µε βάση τη σχέση του όγκου κάθε επιµέρους
εντολής ως προς τον εκτελεσθέντα συνολικά όγκο (pro rata).
Οµαδοποίηση εντολών Πελατών και συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό. Η εταιρεία σε
περίπτωση που οµαδοποιεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό µε µία ή περισσότερες εντολές
Πελατών, δεν επιµερίζει τις σχετικές συναλλαγές κατά τρόπο επιζήµιο για έναν Πελάτη. Όταν
οµαδοποιεί εντολή Πελάτη µε συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό και η οµαδοποιηµένη εντολή
εκτελείται εν µέρει, επιµερίζει τις σχετικές συναλλαγές κατά προτεραιότητα στον Πελάτη σε
σχέση µε την ίδια. Όταν η εταιρεία προβαίνει σε οµαδοποίηση εντολών, σε περιπτώσεις που
χωρίς την οµαδοποίηση αυτή δεν θα ήταν σε θέση να εκτελέσει την εντολή µε τόσο ευνοϊκούς
όρους, ή καθόλου, επιµερίζει τη συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό αναλογικά.

7.9.

Οριακές εντολές

Σε περίπτωση οριακής εντολής Πελάτη που αφορά µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε τόπο
διαπραγµάτευσης και που δεν εκτελείται αµέσως µε τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η
εταιρεία, εκτός αν ο Πελάτης δώσει ρητά άλλες οδηγίες, λαµβάνει µέτρα για να διευκολύνει την
ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της εντολής ανακοινώνοντας αµέσως δηµόσια την οριακή εντολή
του Πελάτη µε τρόπο ευπρόσιτο στους άλλους συµµετέχοντες στην αγορά, είτε υποβάλλοντας
την εντολή προς εκτέλεση – κατά προτεραιότητα και σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική – σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή ΠΜ∆ είτε αποστέλλοντας την εν λόγω εντολή προς δηµοσιοποίηση σε
εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων, όπως ο Ε.ΜΗ.∆Η.ΣΥ, που
χρησιµοποιεί για τη δηµοσιοποίηση των συναλλαγών που καταρτίζει εκτός τόπων
διαπραγµάτευσης. Σε περίπτωση δυνατότητας εκτέλεσης της οριακής εντολής σε
περισσότερους της µίας ρυθµιζόµενων αγορών ή ΠΜ∆, ιεραρχούνται προκειµένου να
διασφαλίζεται η εκτέλεση µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.
Η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης οριακών εντολών για εντολές
µεγάλου µεγέθους σε σχέση µε το κανονικό µέγεθος της αγοράς, εφόσον υπάρξει σχετική
απόφαση της αρµόδιας εποπτικής αρχής σύµφωνα µε τα εκάστοτε οριζόµενα σε αυτή.

7.10. Τόποι Εκτέλεσης
7.10.1.Εκτέλεση εντός ή εκτός τόπων διαπραγμάτευσης
Οι εντολές Πελατών εκτελούνται, για λογαριασµό των Πελατών, στους ακόλουθους τόπους
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εκτέλεσης:

Εντός τόπου διαπραγµάτευσης:
∆ηλαδή εντός ρυθµιζόµενης αγοράς ή πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης
(Π.Μ.∆.) ή µηχανισµού οργανωµένης διαπραγµάτευσης (Μ.Ο.∆.) ή
Εκτός τόπου διαπραγµάτευσης:
i)

απευθείας από την εταιρεία, µέσω του δικού της χαρτοφυλακίου ή ταύτισης της εντολής
του Πελάτη µε αντίθετη εντολή άλλου Πελάτη της,

ii)

µέσω άλλων αντισυµβαλλοµένων, όπως ειδικών διαπραγµατευτών (market makers),
συστηµατικών εσωτερικοποιητών, επιχειρήσεων επενδύσεων κτλ.

Υπό την επιφύλαξη της προηγούµενης ρητής συναίνεσης του Πελάτη, η εταιρεία διατηρεί το
δικαίωµα να εκτελεί ή να διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές του ή να αποστέλλει προς
εκτέλεση εντολές για λογαριασµό του εκτός τόπων διαπραγµάτευσης. Η εταιρεία διασφαλίζει
την προαναφερθείσα ρητή συναίνεση του Πελάτη και τον ενηµερώνει για τις συνέπειες (π.χ.
κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου) που προκύπτουν από την εκτέλεση των εντολών του εκτός
τόπου διαπραγµάτευσης µέσω της υπογραφής της σύµβασης παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών µε τον Πελάτη.

7.10.2.Επιλογή τόπου εκτέλεσης
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 23 και 28 του Κανονισµού (ΕΕ)
2014/600 (MiFIR), σε περίπτωση που εκτελεί η ίδια τις εντολές του Πελάτη ή, εφόσον η
εκτέλεση γίνεται µέσω τρίτων συνεργαζόµενων µε την εταιρεία εκτελουσών επιχειρήσεων,
προβλέπει, στις συµβάσεις µε τις εν λόγω συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, στις οποίες
διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση, ότι οι τελευταίες τηρούν τις υποχρεώσεις των άρθρων 23
και 28 του Κανονισµού (ΕΕ) 2014/600, τόσο κατά την εκτέλεση όσο και κατά τη διαβίβαση
των εντολών των Πελατών της εταιρείας.
Ως εκ τούτου και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7.5, σε περίπτωση περισσοτέρων του
ενός τόπων εκτέλεσης συγκεκριµένης εντολής Πελάτη επί χρηµατοπιστωτικού µέσου:
πρώτη επιλογή της εταιρείας είναι η εκτέλεση της εντολής στον τόπο
διαπραγµάτευσης, στον οποίο είναι µέλος/συµµετέχουσα,
δεύτερη επιλογή αποτελεί η εκτέλεση της εντολής στον τόπο διαπραγµάτευσης, στον
οποίο είναι εξ αποστάσεως µέλος/συµµετέχουσα,
τρίτη επιλογή είναι η διαβίβαση της εντολής προς εκτέλεση σε συνεργαζόµενο τρίτο.
Στην περίπτωση διαβίβασης εντολής επί κινητών αξιών, για την οποία ο Πελάτης δεν έχει
δώσει ρητή οδηγία ως προς τον τόπο εκτέλεσης, η εταιρεία επιλέγει τον κύριο τόπο
διαπραγµάτευσης του χρηµατοπιστωτικού µέσου, για τη διαβίβαση της εντολής.
Η εταιρεία µπορεί να συµπεριλαµβάνει έναν µοναδικό τόπο εκτέλεσης για µια κατηγορία ή
υποκατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, εφόσον διασφαλίζει ότι τούτο της επιτρέπει να
εξασφαλίζει συστηµατικά τη βέλτιστη εκτέλεση για τους Πελάτες της. Η εταιρεία επιλέγει έναν
µόνο τόπο εκτέλεσης, εφόσον εκτιµά και αναµένει εύλογα ότι ο επιλεγµένος αυτός τόπος
εκτέλεσης της επιτρέπει να εξασφαλίσει αποτελέσµατα για τους Πελάτες που είναι
τουλάχιστον εξίσου ικανοποιητικά µε τα αποτελέσµατα που αντίστοιχα εύλογα αναµένει από
τη χρήση εναλλακτικών τόπων εκτέλεσης.
Σε περίπτωση που η εταιρεία εφαρµόζει διαφορετική αµοιβή ανάλογα µε τον χρόνο
εκτέλεσης, εξηγεί τις εν λόγω διαφορές µε επαρκή λεπτοµέρεια προκειµένου να είναι σε θέση
ο Πελάτης να κατανοήσει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της επιλογής ενός µόνο τόπου
εκτέλεσης.

7.11. Πληροφόρηση
7.11.1.Πληροφόρηση πριν την παροχή της υπηρεσίας
Η εταιρεία παρέχει στους Πελάτες τις ακόλουθες λεπτοµέρειες σε εύθετο χρόνο πριν από την
παροχή της υπηρεσίας:
Τη σχετική σηµασία που αποδίδει η εταιρεία στους παράγοντες που αναφέρονται στο
άρθρο 27 της MiFID II ή τη µέθοδο µε την οποία η εταιρεία προσδιορίζει τη σχετική
σηµασία των παραγόντων αυτών.
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Κατάλογο των τόπων εκτέλεσης στους οποίους η εταιρεία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό για
να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να
επιτυγχάνει σε σταθερή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των
εντολών Πελατών και ο οποίος διευκρινίζει ποιοι τόποι εκτέλεσης χρησιµοποιούνται για
κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, για εντολές ιδιωτών και επαγγελµατιών
Πελατών και συναλλαγών χρηµατοδότησης τίτλων (ΣΧΤ).

Κατάλογο των παραγόντων που χρησιµοποιούνται στην επιλογή ενός τόπου εκτέλεσης,
συµπεριλαµβανοµένων ποιοτικών παραγόντων, όπως συστήµατα εκκαθάρισης,
διακόπτες κυκλώµατος (circuit breakers), προγραµµατισµένες ενέργειες, ή οποιοδήποτε
άλλο σχετικό παράγοντα και τη σχετική σηµασία του κάθε παράγοντα. Οι πληροφορίες
σχετικά µε τους παράγοντες που χρησιµοποιούνται στην επιλογή ενός τόπου εκτέλεσης
είναι συνεπείς προς τους ελέγχους που χρησιµοποιεί η εταιρεία προκειµένου να
αποδεικνύει στους Πελάτες ότι η βέλτιστη εκτέλεση επιτυγχάνεται συστηµατικά όταν
επανεξετάζει την Πολιτική και τις ρυθµίσεις της.
Τον τρόπο µε τον οποίο οι παράγοντες εκτέλεσης, όπως η τιµή, το κόστος, η ταχύτητα, η
πιθανότητα εκτέλεσης και κάθε άλλος σχετικός παράγοντας θεωρούνται µέρος των
επαρκών µέτρων που λαµβάνονται µε σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού
αποτελέσµατος για τον Πελάτη.
Κατά περίπτωση, πληροφορίες ότι η εταιρεία εκτελεί εντολές εκτός τόπου
διαπραγµάτευσης, τις συνέπειες, για παράδειγµα κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου που
προκύπτει από την εκτέλεση εκτός τόπου διαπραγµάτευσης και, κατόπιν αιτήµατος του
Πελάτη, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες του συγκεκριµένου
µέσου εκτέλεσης.
Σαφή και εµφανή προειδοποίηση ότι τυχόν ειδικές οδηγίες Πελατών ενδέχεται να την
εµποδίσουν να λάβει τα µέτρα που έχει σχεδιάσει και συµπεριλάβει στην παρούσα
Πολιτική προκειµένου να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση
αυτών των εντολών, ως προς τα στοιχεία που καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες.
Περίληψη της διαδικασίας επιλογής των τόπων εκτέλεσης, των στρατηγικών εκτέλεσης
που χρησιµοποιήθηκαν, των διαδικασιών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν στην
ανάλυση της ποιότητας της εκτέλεσης που πραγµατοποιήθηκε και του τρόπου, µε τον
οποίο οι επιχειρήσεις παρακολουθούν και επαληθεύουν ότι επετεύχθη το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα για τους Πελάτες.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε σταθερό µέσο ή διαδικτυακά, µέσω του ιστοτόπου της
εταιρείας.

7.11.2.Ετήσια Περιοδική Πληροφόρηση
Η εταιρεία δηµοσιοποιεί, σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων,
τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους
εκτελέστηκαν εντολές Πελατών κατά το προηγούµενο έτος και λαµβάνει υπόψη τις
πληροφορίες αυτές καθώς και τις πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται από τους τόπους
εκτέλεσης σχετικά µε την ποιότητα της εκτέλεσης στις πολιτικές της, όσον αφορά τη βέλτιστη
εκτέλεση. Η δηµοσίευση γίνεται µέχρι τις 30 Απριλίου του επόµενου έτους.
Η δηµοσίευση δεν περιλαµβάνει εντολές σε συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) και
περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1) την κατηγορία των χρηµατοπιστωτικών µέσων,
2) το όνοµα και τον αναγνωριστικό κωδικό του τόπου,
3) τον όγκο των εντολών Πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριµένο τόπο εκτέλεσης,
εκφρασµένο ως ποσοστό επί του συνολικού εκτελεσµένου όγκου,
4) τον αριθµό των εντολών Πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριµένο τόπο
εκτέλεσης, εκφρασµένο ως ποσοστό επί των συνολικών εκτελεσθεισών εντολών,
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5) το ποσοστό των εκτελεσθεισών εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο (δ) οι οποίες
ήταν παθητικές και επιθετικές εντολές,
6) το ποσοστό των εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο (δ) οι οποίες ήταν
κατευθυνόµενες εντολές,
7) επιβεβαίωση σχετικά µε το αν εκτέλεσε κατά µέσο όρο λιγότερες από µία συναλλαγές
ανά εργάσιµη ηµέρα κατά το προηγούµενο έτος στη συγκεκριµένη κατηγορία
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Παρέχονται οι πληροφορίες για τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης χωριστά για τους
Ιδιώτες Πελάτες και για τους επαγγελµατίες Πελάτες αντίστοιχα, ώστε να επιτρέπεται ποιοτική
αξιολόγηση της ροής εντολών σε αυτούς τους τόπους εκτέλεσης. Επιπλέον, σε περίπτωση
που η εταιρεία διοχετεύει εντολές προς εκτέλεση σε τρίτα µέρη (π.χ. brokers), υποχρεούται να
δηµοσιεύει διακριτή λίστα µε τους 5 πρώτους brokers, µέσω των οποίων εκτελέστηκαν οι εν
λόγω εντολές.

Επιπλέον, η εταιρεία δηµοσιεύει τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου
συναλλαγών για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές Πελατών σε ΣΧΤ ανά κατηγορία
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Η δηµοσίευση περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1) τον όγκο των εντολών Πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριµένο τόπο εκτέλεσης,
εκφρασµένο ως ποσοστό επί του συνολικού εκτελεσµένου όγκου,
2) τον αριθµό των εντολών Πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριµένο τόπο
εκτέλεσης, εκφρασµένο ως ποσοστό επί των συνολικών εκτελεσθεισών εντολών,
3) επιβεβαίωση σχετικά µε το αν η εταιρεία εκτέλεσε κατά µέσο όρο λιγότερες από µία
συναλλαγές ανά εργάσιµη ηµέρα κατά το προηγούµενο έτος στη συγκεκριµένη
κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Η εταιρεία δηµοσιεύει τις ανωτέρω πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της, σε ηλεκτρονική
µορφή αναγνώσιµη από µηχάνηµα, διαθέσιµη για µεταφόρτωση από το κοινό και τα διατηρεί
για τουλάχιστον 2 χρόνια από τη δηµοσίευσή τους.

7.12. Αξιολόγηση ποιότητας εκτέλεσης
Η εταιρεία δηµοσιεύει για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, σύνοψη της ανάλυσης
και των συµπερασµάτων που συνάγει από την αναλυτική παρακολούθηση της ποιότητας της
εκτέλεσης που επιτυγχάνεται στους τόπους εκτέλεσης, όπου εκτέλεσε όλες τις εντολές
Πελατών κατά το προηγούµενο έτος, όπως αυτές οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από την
∆ιαδικασία Αξιολόγησης Βέλτιστης Εκτέλεσης της Παρούσας Πολιτικής. Οι πληροφορίες
περιλαµβάνουν τα εξής:
1) Επεξήγηση της σχετικής σηµασίας που έδωσε η εταιρεία στους ακόλουθους
παράγοντες εκτέλεσης: τιµή, κόστος, ταχύτητα, πιθανότητα εκτέλεσης ή κάθε άλλον
παράγοντα, συµπεριλαµβανοµένων ποιοτικών παραγόντων κατά την αξιολόγηση της
ποιότητας της εκτέλεσης.
2) Περιγραφή τυχόν στενών δεσµών, συγκρούσεων συµφερόντων και κοινών ιδιοκτησιών
σε σχέση µε τόπους εκτέλεσης που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση εντολών.
3) Περιγραφή τυχόν συγκεκριµένων ρυθµίσεων µε κάθε τόπο εκτέλεσης, όσον αφορά
πληρωµές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, εκπτώσεις, επιστροφές τιµήµατος ή µη
χρηµατικά οφέλη που ελήφθησαν.
4) Επεξήγηση των παραγόντων που οδήγησαν σε τροποποίηση του καταλόγου τόπων
εκτέλεσης που αναφέρονται στην πολιτική εκτέλεσης της εταιρείας, αν προέκυψε τέτοια
τροποποίηση.
5) Επεξήγηση του τρόπου µε τον οποίο διαφέρει η εκτέλεση εντολής σύµφωνα µε την
κατηγοριοποίηση των Πελατών, αν η εταιρεία αντιµετωπίζει διαφορετικά τις κατηγορίες
Πελατών και αν αυτό µπορεί να επηρεάσει τις ρυθµίσεις για την εκτέλεση εντολών.
6) Επεξήγηση για το αν δόθηκε προτεραιότητα σε άλλα κριτήρια έναντι της άµεσης τιµής
και του κόστους κατά την εκτέλεση εντολών ιδιωτών Πελατών και του πώς αυτά τα
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άλλα κριτήρια ήταν καθοριστικά για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών
αποτελεσµάτων όσον αφορά το συνολικό αντάλλαγµα για τον Πελάτη.
7) Επεξήγηση του τρόπου µε τον οποίο η εταιρεία χρησιµοποίησε δεδοµένα ή εργαλεία
όσον αφορά την ποιότητα της εκτέλεσης.
8) Όπου ισχύει, επεξήγηση του τρόπου µε τον οποίο η εταιρεία χρησιµοποίησε
αποτελέσµατα από πάροχο ενοποιηµένου δελτίου.

Η εταιρεία δηµοσιεύει τις ανωτέρω στο διαδικτυακό της τόπο σε ηλεκτρονική µορφή διαθέσιµη
για µεταφόρτωση από το κοινό.

7.13. Παροχή εκ των υστέρων πληροφόρησης
7.13.1.Υποχρεώσεις ενημέρωσης όσον αφορά την εκτέλεση εντολών
εκτός διαχείρισης χαρτοφυλακίου
1. Η εταιρεία, όταν εκτελεί εντολή εκτός της διαχείρισης χαρτοφυλακίου για λογαριασµό
Πελάτη, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες σε σχέση µε την εντολή αυτή:
α) παρέχει αµέσως στον Πελάτη και σε σταθερό µέσο τις βασικές πληροφορίες που αφορούν
την εκτέλεση της εντολής·
β) απευθύνει στον Πελάτη ειδοποίηση, σε σταθερό µέσο, που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της
εντολής, το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση ή,
εάν η εταιρεία λαµβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο, το αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα
µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που της αποστέλλει ο τρίτος.
Το στοιχείο β) δεν εφαρµόζεται όταν η επιβεβαίωση περιέχει τις ίδιες πληροφορίες µε την
επιβεβαίωση που πρέπει να σταλεί άµεσα στον Πελάτη από άλλο πρόσωπο.
2. Εκτός από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, η εταιρεία παρέχει στον Πελάτη, εφόσον το
ζητήσει, πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της εντολής του.
3. Η ειδοποίηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 περιλαµβάνει από τις
πληροφορίες που απαριθµούνται κατωτέρω εκείνες που είναι κατάλληλες και, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε τα ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα για τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης
που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)
θ)
ι)
ια)
ιβ)
ιγ)

το στοιχείο αναγνώρισης της γνωστοποιούσας επιχείρησης επενδύσεων·
το όνοµα ή άλλο χαρακτηριστικό αναγνώρισης του Πελάτη·
την ηµέρα διαπραγµάτευσης·
το χρόνο διαπραγµάτευσης·
το είδος της εντολής·
το στοιχείο αναγνώρισης του τόπου διαπραγµάτευσης·
την ταυτοποίηση του µέσου·
την ένδειξη αγοράς/πώλησης·
τη φύση της εντολής αν δεν είναι αγορά ή πώληση·
την ποσότητα·
την τιµή ανά µονάδα·
το συνολικό τίµηµα·
το συνολικό ποσό των προµηθειών και εξόδων που χρεώθηκαν και, εφόσον το ζητήσει ο
Πελάτης, την αναλυτική καταγραφή τους, συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του
ποσού οποιασδήποτε προσαύξησης ή αποµείωσης που επιβλήθηκε σε περίπτωση που η
συναλλαγή εκτελέστηκε από την εταιρεία για ίδιο λογαριασµό, και η εταιρεία υπέχει έναντι
του Πελάτη υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης·
ιδ) τη συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε σε περίπτωση που η συναλλαγή
περιλαµβάνει µετατροπή νοµίσµατος·
ιε) τις ευθύνες του Πελάτη όσον αφορά τον διακανονισµό της συναλλαγής,
συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας πληρωµής ή παράδοσης, καθώς και τα
κατάλληλα στοιχεία λογαριασµού, εάν τα εν λόγω στοιχεία και ευθύνες δεν
γνωστοποιήθηκαν προηγουµένως στον Πελάτη·
ιστ) αν ο αντισυµβαλλόµενος του Πελάτη ήταν η ίδια η εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο στον
όµιλο της εταιρείας ή άλλος Πελάτης της εταιρείας, το γεγονός ότι αυτό συνέβη, εκτός αν η
εντολή εκτελέσθηκε µέσω συστήµατος διαπραγµάτευσης που διευκολύνει την ανώνυµη
διαπραγµάτευση.
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Για τους σκοπούς του στοιχείου ια), αν η εντολή εκτελείται τµηµατικά, η εταιρεία µπορεί να
επιλέξει να παράσχει στον Πελάτη πληροφορίες είτε για την τιµή που εφαρµόστηκε σε κάθε
επιµέρους τµήµα της εκτέλεσης είτε για τη µέση τιµή. Όταν παρέχει τη µέση τιµή, η εταιρεία
παρέχει στον Πελάτη, µετά από αίτηµά του, πληροφορίες για την τιµή που εφαρµόστηκε σε
κάθε επιµέρους τµήµα.

5. Η εταιρεία δύναται να παράσχει στον Πελάτη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 χρησιµοποιώντας τυποποιηµένους κωδικούς, εφόσον παρέχει επεξήγηση των
κωδικών αυτών.

7.13.2.Πληροφορίες
επιβαρύνσεις

σχετικά

με

το

κόστος

και

τις

συναφείς

Η εταιρεία παρέχει τακτική εκ των υστέρων ενηµέρωση όταν έχει µια σταθερή σχέση µε τον
Πελάτη στη διάρκεια του έτους. Η εκ των υστέρων ενηµέρωση για όλες τις σχετικές δαπάνες
και επιβαρύνσεις παρέχεται σε εξατοµικευµένη βάση. Η εκ των υστέρων περιοδική
ενηµέρωση µπορεί να επιτευχθεί µε βάση τις υφιστάµενες υποχρεώσεις υποβολής
αναφορών, όπως είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας που παρέχει εκτέλεση εντολών εκτός της
διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή την κατοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων του
Πελάτη.

7.14. Αντιπαροχές
Η εταιρεία δεν λαµβάνει καµία αµοιβή, έκπτωση ή µη χρηµατικό όφελος για να κατευθύνει
εντολές Πελατών σε έναν συγκεκριµένο τόπο διαπραγµάτευσης ή εκτέλεσης.
Η εταιρεία λαµβάνει πληρωµές από τρίτους µόνο όταν αυτές συµµορφώνονται µε το άρθρο 24
παράγραφος 9 της οδηγίας 2014/65/EΕ και την Πολιτική Αντιπαροχών της και ενηµερώνει
τους Πελάτες σχετικά µε τις αντιπαροχές που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση από τους
τόπους εκτέλεσης. Οι πληροφορίες προσδιορίζουν τις αµοιβές που χρεώνει η εταιρεία σε
όλους τους αντισυµβαλλόµενους που συµµετέχουν στη συναλλαγή και στις περιπτώσεις που
η αµοιβές ποικίλλουν ανάλογα µε τον Πελάτη, οι πληροφορίες αναφέρουν τις µέγιστες
αµοιβές ή το εύρος των αµοιβών που µπορεί να ζητηθούν.
Σε περίπτωση που η εταιρεία χρεώνει πάνω από έναν συµµετέχοντα σε µια συναλλαγή,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και τα εκτελεστικά της
µέτρα, η εταιρεία ενηµερώνει τους Πελάτες σχετικά µε την αξία τυχόν χρηµατικών ή µη
χρηµατικών οφελών που λαµβάνονται από την εταιρεία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
Πολιτική Τιµολόγησης και ενηµέρωσης Πελάτη.

7.15. Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (Direct Market/Electronic
Access)
Στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει άµεση πρόσβαση στην αγορά µέσω της δυνατότητας
ηλεκτρονικής διασύνδεσης που παρέχεται από την εταιρεία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα
σύνδεσης του Πελάτη µε µία ή περισσότερες ρυθµιζόµενες αγορές, τότε πρόκειται για
ειδικότερη εφαρµογή της Πολιτικής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση της άµεσης πρόσβασης στην
αγορά, η εταιρεία απλώς διαβιβάζει ηλεκτρονικώς στην αγορά της επιλογής του Πελάτη την
εντολή του τελευταίου, όπως αυτή δόθηκε από τον ίδιο στο σύστηµα της ηλεκτρονικής
διασύνδεσης. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την ευθύνη για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης
της εντολής του, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχει δώσει κατά την εισαγωγή της εντολής στο
σύστηµα ηλεκτρονικής διασύνδεσης. Στην περίπτωση της άµεσης πρόσβασης στην αγορά, ο
χρόνος, η τιµή και οι λοιπές παράµετροι της εκτέλεσης δεν αποτελούν παράγοντες που
εκτιµώνται από την εταιρεία για λογαριασµό του Πελάτη.

7.16. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών
Η εταιρεία είναι στη διάθεση του Πελάτη για την παροχή σ’ αυτόν κάθε πρόσθετης
πληροφορίας ή διευκρίνισης ως προς την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. Σχετικώς ο Πελάτης
δύναται να απευθυνθεί στο Χρηµατιστηριακό Εκπρόσωπο της εταιρείας.

7.17. Τόποι Εκτέλεσης
Οι χρησιµοποιούµενοι από την εταιρεία Τόποι Εκτέλεσης είναι οι ακόλουθες οργανωµένες
αγορές:
Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.),
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∆ίκτυο X-net.

7.18. Εκτελούσες Επιχειρήσεις
Η εταιρεία κατά την παροχή υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών ενεργεί έτσι, ώστε να
εξυπηρετούνται µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των Πελατών της κατά τη διαβίβαση
εντολών Πελατών σε τρίτες εκτελούσες επιχειρήσεις προς εκτέλεση. Αντιστοίχως, οι εν λόγω
εκτελούσες επιχειρήσεις διαθέτουν ρυθµίσεις εκτέλεσης που επιτρέπουν στην εταιρεία να
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις βέλτιστης εκτέλεσης, όταν αποστέλλει ή διαβιβάζει σε αυτές
εντολές προς εκτέλεση.
Η εταιρεία παρακολουθεί την ποιότητα εκτέλεσης των τρίτων εκτελουσών επιχειρήσεων και
προβαίνει σε τυχόν διορθώσεις, εφόσον εντοπιστούν τυχόν αδυναµίες.
Σε περιπτώσεις ουσιαστικής µεταβολής, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόµενο αλλαγής των
τόπων ή εκτελουσών επιχειρήσεων, στις οποίες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό για να τηρούν
την πρωταρχική απαίτηση βέλτιστης εκτέλεσης.
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης και δεν οφείλει να
λάβει τα µέτρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, στο µέτρο που ακολουθεί ειδικές
οδηγίες του Πελάτη της κατά την αποστολή ή τη διαβίβαση µιας εντολής σε άλλη εκτελούσα
επιχείρηση προς εκτέλεση.
Κατόπιν εύλογου αιτήµατος του Πελάτη, το Αρµόδιο Τµήµα παρέχει στους Πελάτες ή
δυνητικούς Πελάτες πληροφορίες σχετικά µε τις εκτελούσες επιχειρήσεις, στις οποίες
διαβιβάζονται ή αποστέλλονται οι εντολές προς εκτέλεση.

8. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
8.1.

Ορισμός συγκρούσεων συμφερόντων

Ως σύγκρουση συµφερόντων νοείται η κατάσταση, η οποία ενδέχεται να ανακύψει κατά την
παροχή επενδυτικής ή/και παρεπόµενης υπηρεσίας από την εταιρεία, κατά την οποία το ίδιο
συµφέρον της εταιρείας ή αρµόδιου προσώπου ή Πελάτη έρχεται σε αντίθεση µε τα
προσωπικά συµφέροντα (άλλου) Πελάτη και δύναται να τα ζηµιώσει.
Οι περιπτώσεις που συνιστούν ή µπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων είναι οι
περιπτώσεις όπου η εταιρεία ή σχετικό πρόσωπο ή πρόσωπο που εµµέσως ή αµέσως
σχετίζονται µε τον έλεγχο της εταιρείας:
τείνει να πραγµατοποιήσει χρηµατοοικονοµικό όφελος, ή να αποφύγει
χρηµατοοικονοµική ζηµιά, σε βάρος Πελάτη
έχει ιδιωτικό συµφέρον για το αποτέλεσµα επενδυτικής που παρέχεται στον Πελάτη, ή
συναλλαγής που καταρτίζεται για λογαριασµό του Πελάτη, το οποίο (συµφέρον)
διαφέρει από το συµφέρον του Πελάτη για το αποτέλεσµα αυτό
έχει χρηµατοοικονοµικό ή άλλο κίνητρο επιλεκτικής προτίµησης του συµφέροντος
άλλου Πελάτη ή οµάδας Πελατών σε βάρος των συµφερόντων του Πελάτη
δραστηριοποιείται στην ίδια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε αυτήν του Πελάτη
λαµβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο διαφορετικό του Πελάτη προτροπή σχετική µε
επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη, σε µορφή χρηµατική, αγαθών ή
υπηρεσιών, που είναι διαφορετική από τη νόµιµη προµήθεια/αµοιβή για την παροχή
της υπηρεσίας αυτής.
Λαµβανοµένων υπόψη του µεγέθους της εταιρείας, καθώς και της φύσεως, της κλίµακας και
της πολυπλοκότητας των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, η εταιρεία δεν µπορεί να
αποκλείσει εκ των προτέρων το ενδεχόµενο να ανακύψουν συγκρούσεις συµφερόντων
µεταξύ:
α) αφενός της εταιρείας, των καλυπτόµενων προσώπων υπό την έννοια του άρθρου 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2017/565 («Καλυπτόµενα Πρόσωπα») και των Πελατών της, και αφετέρου
β) των Πελατών της εταιρείας – υφισταµένων ή δυνητικών – µεταξύ τους.
Για το λόγο αυτό, η εταιρεία έχει διαµορφώσει και εφαρµόζει πολιτική εντοπισµού και
διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων (εφεξής η «Πολιτική»), στο πλαίσιο της οποίας
λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για την πρόληψη, τον εντοπισµό και την επίλυση υφισταµένων ή
δυνητικών συγκρούσεων συµφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να δηµιουργήσουν ουσιαστικό
κίνδυνο ζηµίας των Πελατών της εταιρείας.
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8.2.

Μέτρα - μέθοδοι αντιμετώπισης
συγκρούσεων συμφερόντων

και

διαχείρισης

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει σειρά οργανωτικών µέτρων, καθώς και σχετικές
διαδικασίες, ώστε να εντοπίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες ενδέχεται να ανακύψουν
συγκρούσεις συµφερόντων, να προλαµβάνεται και να αποτρέπεται η εκδήλωσή τους και,
εφόσον συντρέξουν πραγµατικά, να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατική
αντιµετώπιση και διαχείρισή τους.
Ειδικότερα, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και τα µέτρα που θεσπίζονται προβλέπουν:
α) την αποφυγή ή τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των Αρµόδιων
Προσώπων που συµµετέχουν σε δραστηριότητες που συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης
συµφερόντων όταν η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να ζηµιώσει τα
συµφέροντα ενός η περισσότερων Πελατών,
β) τη χωριστή εποπτεία των Αρµόδιων Προσώπων, των οποίων τα κύρια καθήκοντα
περιλαµβάνουν την άσκηση δραστηριοτήτων για λογαριασµό Πελατών ή την παροχή
υπηρεσιών σε αυτούς, εφόσον τα συµφέροντα των εν λόγων Πελατών ενδέχεται να
συγκρούονται ή εφόσον οι εν λόγω Πελάτες εκπροσωπούν διαφορετικά συµφέροντα,
περιλαµβανοµένων εκείνων της εταιρείας, τα οποία ενδέχεται να συγκρούονται,
γ) την εξάλειψη κάθε άµεσης σύνδεσης µεταξύ της αµοιβής Αρµόδιων Προσώπων που
ασκούν κατά κύριο λόγο µια δραστηριότητα, αφενός και, αφετέρου, της αµοιβής
διαφορετικών Αρµόδιων Προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο άλλη δραστηριότητα ή
των εσόδων που δηµιουργούν αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα, όταν ενδέχεται να
προκληθεί σύγκρουση συµφερόντων σε σχέση µε τις δραστηριότητες αυτές,
δ) την αποφυγή ή τον περιορισµό της άσκησης ανάρµοστης επιρροής στον τρόπο, µε τον
οποίο ένα Αρµόδιο Πρόσωπο παρέχει επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες ή ασκεί
δραστηριότητες,
ε) την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συµµετοχής ενός Αρµόδιου
Προσώπου σε χωριστές επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, όταν η
συµµετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήµια για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων
συµφερόντων.

8.3.

Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών

Η εταιρεία µεριµνά για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας και την επεξεργασία και
διαχείριση των πληροφοριών που λαµβάνονται από τους Πελάτες σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και την πολιτική και τις διαδικασίες της εταιρείας για τη συλλογή,
επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδοµένων Πελατών. Συγκεκριµένα:
i)

Πρόσβαση σ’ εµπιστευτικές πληροφορίες. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εµπιστευτικές
πληροφορίες περιορίζεται στα Αρµόδια Πρόσωπα εκείνα, τα οποία χρειάζεται να
γνωρίζουν πληροφορίες εµπιστευτικής φύσης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους στην
εταιρεία («need to know basis»).

ii)

Πληροφοριακά συστήµατα. Η µηχανοργάνωση και τα συστήµατα πληροφορικής της
εταιρείας περιλαµβάνουν κατάλληλες ρυθµίσεις και προδιαγραφές ασφαλείας που δεν
επιτρέπουν ελεύθερη, ανεξέλεγκτη και απεριόριστη πρόσβαση ούτε σε όλα
ανεξαιρέτως τα πρόσωπα ούτε σε όλα τα τηρούµενα στα εν λόγω συστήµατα στοιχεία.
Συγκεκριµένα, δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θεωρούνται
απαραίτητες για την πραγµατοποίηση κάποιας συγκεκριµένης εργασίας. Κατά
συνέπεια, τα µέλη του προσωπικού της εταιρείας έχουν πρόσβαση µόνο στις
πληροφορίες και στα δεδοµένα που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους.

iii) Στεγανά / Σινικά τείχη. Η εταιρεία εφαρµόζει τον πολλαπλό διαχωρισµό της
επικοινωνίας και της ροής πληροφοριών αναφορικά µε τις εµπιστευτικές πληροφορίες
µεταξύ των µονάδων, τµηµάτων και υπηρεσιών της εταιρείας κατά τη µέθοδο των
«Σινικών Τειχών» («Chinese Walls»). Κάθε µονάδα (∆ιεύθυνση / Τµήµα – Υπηρεσία)
επιτελεί τη συγκεκριµένη και διακριτή αποστολή που της έχει ανατεθεί και διατηρεί και
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διαφυλάσσει την αυτονοµία και τη λειτουργικότητά της. Επίσης, διασφαλίζει τη
διαφύλαξη των εµπιστευτικών στοιχείων των Πελατών, τα οποία κατέχει. Με τον τρόπο
αυτό διασφαλίζεται η προστασία και ο έλεγχος της πρόσβασης σε σηµαντικές
πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό και προλαµβάνεται και αποτρέπεται η
διαρροή εµπιστευτικών πληροφοριών. Η δοµή και λειτουργία του συστήµατος αυτού και
ο σχετικός διαχωρισµός υλοποιούνται και εφαρµόζονται µε το διαχωρισµό
ηλεκτρονικών δεδοµένων και συστηµάτων πληροφορικής.

8.4.

Ανεξαρτησία,
λειτουργιών

ξεχωριστή

εποπτεία

και

διαχωρισμός

Αρµόδια Πρόσωπα που συµµετέχουν σε διάφορες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι οποίες
συνεπάγονται ή ενδέχεται να συνεπάγονται σύγκρουση συµφερόντων, η οποία επιφέρει
κίνδυνο ζηµίας των συµφερόντων ενός ή περισσότερων Πελατών, ασκούν τις δραστηριότητες
αυτές σε επίπεδο ανεξαρτησίας κατάλληλο για το µέγεθος και τις δραστηριότητες της εταιρείας
και για τον κίνδυνο ζηµίας των συµφερόντων Πελατών.
Για το σκοπό αυτό η εταιρεία στο Οργανόγραµµά της τις ιεραρχικές σχέσεις και την κατανοµή
λειτουργιών και αρµοδιοτήτων.
Οι επιµέρους οργανωτικές µονάδες λειτουργούν ανεξάρτητα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
της εταιρείας, ενώ η κατανοµή σηµαντικών λειτουργιών µεταξύ των ανώτερων διοικητικών
στελεχών θεσπίζει σαφώς ποιος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και τη διατήρηση των
οργανωτικών απαιτήσεων της επιχείρησης.
Επιπλέον, η εταιρεία λαµβάνει µέτρα για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή
διαδοχικής συµµετοχής ενός προσώπου στην παροχή χωριστών επενδυτικών ή
παρεπόµενων υπηρεσιών όταν η συµµετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήµια για την ορθή
πρόληψη ή διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων.
Η εταιρεία διαθέτει Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από
τις επιχειρησιακές µονάδες και η οποία παρακολουθεί σε µόνιµη βάση και αξιολογεί σε
τακτική βάση την αποτελεσµατικότητα των µέτρων, πολιτικών και διαδικασιών που
εφαρµόζονται. ∆ιαθέτει επιπλέον, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία λειτουργεί
ανεξάρτητα από όλες τις άλλες λειτουργίες.

8.5.

Αποφυγή ανάρμοστης επιρροής

Η εταιρεία λαµβάνει µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό της άσκησης ανάρµοστης
επιρροής από όλο το απασχολούµενο σε αυτή προσωπικό στον τρόπο, µε τον οποίο
παρέχονται οι επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες ή ασκούνται οι σχετικές
δραστηριότητες.

8.6.

Αμοιβές προσωπικού

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει Πολιτική Αποδοχών (σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις
του ν.4261/2014), µε την οποία:
Λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ώστε η αµοιβή, ο τρόπος αξιολόγησης και οι
ανατεθείσες αρµοδιότητες να µην ενθαρρύνουν συµπεριφορές του προσωπικού που
ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων ή στην ανάληψη
υπερβολικών κινδύνων.
Λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα όλων των Πελατών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
Πελάτες αντιµετωπίζονται δίκαια και τα συµφέροντά τους δεν θίγονται από τις
πρακτικές αµοιβών, οι οποίες εφαρµόζονται από την εταιρεία βραχυπρόθεσµα,
µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα.
Βασική αρχή και επιδίωξη της ως άνω πολιτικής είναι η εξάλειψη οποιασδήποτε σύνδεσης
µεταξύ της αµοιβής Αρµόδιων Προσώπων και των εσόδων που δηµιουργούν τα πρόσωπα
αυτά για την εταιρεία, όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συµφερόντων σε σχέση µε τις
δραστηριότητες αυτές, καθώς και η απαγόρευση παροχής στο προσωπικό οποιωνδήποτε
κινήτρων, τα οποία ευνοούν την ανωτέρω σύνδεση.
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και πρακτικές αποδοχών της εφαρµόζονται σε όλα τα
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σχετικά πρόσωπα που έχουν επιπτώσεις, άµεσα ή έµµεσα, στις επενδυτικές και παρεπόµενες
υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία ή στη συµπεριφορά της, ανεξάρτητα από το
είδος Πελατών, στον βαθµό που η αµοιβή των εν λόγω προσώπων και παρόµοια κίνητρα
µπορεί να δηµιουργήσουν σύγκρουση συµφερόντων που τα ενθαρρύνει να ενεργούν ενάντια
στα συµφέροντα οποιουδήποτε εκ των Πελατών της εταιρείας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις των ∆ιευθύνσεων
Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου και επιβλέπει
την πολιτική αµοιβών των προσώπων που εµπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών προς
τους Πελάτες, µε στόχο την ενθάρρυνση της υπεύθυνης επιχειρηµατικής συµπεριφοράς και
της δίκαιης µεταχείρισης των Πελατών, καθώς και την αποφυγή των συγκρούσεων
συµφερόντων στις σχέσεις µε τους Πελάτες.
Τα ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα για την καθηµερινή εφαρµογή
της πολιτικής αµοιβών και την παρακολούθηση των κινδύνων συµµόρφωσης που σχετίζονται
µε την πολιτική. Οι αµοιβές και παρόµοια κίνητρα δεν βασίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγο σε ποσοτικά εµπορικά κριτήρια και λαµβάνουν πλήρως υπόψη τα κατάλληλα ποιοτικά
κριτήρια που αντανακλούν τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τη δίκαιη
µεταχείριση των Πελατών και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους Πελάτες.
Τηρείται ανά πάσα στιγµή ισορροπία µεταξύ σταθερών και µεταβλητών συνιστωσών των
αποδοχών, ούτως ώστε η διάρθρωση των αµοιβών να µην ευνοεί τα συµφέροντα της
εταιρείας ή των σχετικών προσώπων της ενάντια στα συµφέροντα οποιουδήποτε Πελάτη.

8.7.

Αντιπαροχές

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει Πολιτική Αντιπαροχών, σύµφωνα µε την οποία η
εταιρεία δεν καταβάλλει ή εισπράττει οποιοδήποτε αµοιβή, προµήθεια ή µη χρηµατικό όφελος
σε σχέση µε την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας ή παρεπόµενης υπηρεσία, προς ή από
οιοδήποτε µέρος πλην του Πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασµό του Πελάτη, εκτός από
τις περιπτώσεις που η πληρωµή ή το όφελος:
i)

έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον
Πελάτη και

ii)

δεν εµποδίζει τη συµµόρφωση της εταιρείας µε το καθήκον της να ενεργεί έντιµα,
δίκαια και επαγγελµατικά, σύµφωνα µε τα συµφέροντα των Πελατών της.

8.8.

Δώρα-προσωπικές ωφέλειες

Η αποδοχή και η προσφορά δώρων και άλλων προσωπικών ωφελειών από Αρµόδια
Πρόσωπα απαγορεύεται ούτως ώστε να αποτρέπεται η χρήση της θέσης οποιουδήποτε
Αρµόδιου Προσώπου, µε σκοπό να προσποριστεί ίδιο όφελος ή ωφέλεια για άλλο
συνδεδεµένο µε αυτό πρόσωπο. Επιτρέπονται µόνο ήσσονος σηµασίας συµβολικά δώρα
Το Αρµόδιο Πρόσωπο ενηµερώνει άµεσα τη Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης σε
περίπτωση οποιασδήποτε προσφοράς δώρου ή προσωπικής ωφέλειας από Πελάτη ή
συµβαλλόµενο της εταιρείας.

8.9.

Προσωπικές συναλλαγές

Σύµφωνα µε τη σχετική Πολιτική Προσωπικών Συναλλαγών της εταιρείας, τα Αρµόδια
Πρόσωπα απαγορεύεται να χρησιµοποιούν εµπιστευτικές πληροφορίες για τη διενέργεια
προσωπικών τους συναλλαγών και παράλληλα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η διενέργεια
προσωπικών τους συναλλαγών δεν επιφέρει ζηµία στους Πελάτες της εταιρείας.
Επίσης, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Ανάθεσης ∆ραστηριοτήτων της εταιρείας σε Τρίτους,
στις συµβάσεις εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) λειτουργίας ή παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών λαµβάνεται πρόνοια να περιλαµβάνεται ειδική πρόβλεψη, σύµφωνα µε την οποία
η επιχείρηση – πάροχος (στην οποία ανατίθεται η δραστηριότητα), οφείλει να διατηρεί αρχείο
προσωπικών συναλλαγών των Αρµόδιων Προσώπων της, το οποίο είναι στη διάθεση της
εταιρείας.

8.10. Εντοπισμός καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
Η εταιρεία εφαρµόζει διαδικασία εντοπισµού συγκρούσεων συµφερόντων, µε την οποία
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εντοπίζονται όσο το δυνατό πιο έγκαιρα πιθανές ή προκύψασες περιπτώσεις σύγκρουσης
συµφερόντων, προκειµένου να είναι δυνατή η κατά το δυνατό αποτελεσµατικότερη διαχείριση
και διευθέτησή τους. Στο πλαίσιο αυτό τα Αρµόδια Πρόσωπα και το προσωπικό της εταιρείας
οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα τη Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης για κάθε πιθανή
περίπτωση σύγκρουσης συµφέροντος.

Επιπρόσθετα, η Κανονιστική Συµµόρφωση εξετάζει καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων
που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την παροχή νέων επενδυτικών υπηρεσιών ή συνδέονται µε
νέα επενδυτικά προϊόντα, σε συνεργασία µε τις εκάστοτε αρµόδιες για τον σχεδιασµό των
νέων υπηρεσιών ή/και προϊόντων µονάδες της εταιρείας.
Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης προβαίνει σε εξέταση και έλεγχο, δειγµατοληπτικά
και ειδικά κατά περίπτωση, εφόσον συντρέχει ανάγκη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα Πολιτική, µεταξύ άλλων, στα ακόλουθα, προκειµένου να διαπιστωθεί η
συµµόρφωση της εταιρείας µε τις σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας και της παρούσας
Πολιτικής:
Προσωπικές συναλλαγές
Εκτέλεση εντολών Πελατών
Χρεώσεις και προµήθειες
Αποδοχές Αρµόδιων Προσώπων
Αντιπαροχές

8.11. Ενημέρωση Πελατών
συμφερόντων

για

καταστάσεις

σύγκρουσης

Εφόσον, παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή ή διαχείριση συγκρούσεων
συµφερόντων, προκύπτει και κρίνεται ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί µε εύλογη
βεβαιότητα η αποτροπή ή η πλήρης διαχείριση της σύγκρουσης συµφερόντων, η εταιρεία,
προτού προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια ή συναλλαγή για λογαριασµό τους,
προβαίνει σε σχετική ενηµέρωση του Πελάτη σε σταθερό µέσο, η οποία µε σαφήνεια και µε
τρόπο εύληπτο και κατανοητό περιλαµβάνει:
ρητή αναφορά για το ότι οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις που έχουν καθοριστεί
από την εταιρεία για την πρόληψη ή τη διαχείριση της εν λόγω σύγκρουσης δεν
επαρκούν, ώστε να διασφαλίσουν, µε εύλογη βεβαιότητα, την αποφυγή κινδύνου
βλάβης των συµφερόντων του Πελάτη,
συγκεκριµένη περιγραφή των συγκρούσεων συµφερόντων που ανακύπτουν κατά την
παροχή επενδυτικών και/ή παρεπόµενων υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση
(κατηγορία) του Πελάτη, στον οποίο πραγµατοποιείται η αποκάλυψη,
εξήγηση της γενικής φύσης και των πηγών των συγκρούσεων συµφερόντων, καθώς και
τους κινδύνους για τον Πελάτη που προκύπτουν ως αποτέλεσµα των συγκρούσεων
συµφερόντων,
τα βήµατα που αναλαµβάνονται για τον περιορισµό αυτών των κινδύνων, µε επαρκείς
λεπτοµέρειες, ώστε να επιτραπεί στον εν λόγω Πελάτη να λάβει εµπεριστατωµένη
απόφαση για την επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας
ανακύπτουν οι συγκρούσεις συµφερόντων.
Η γνωστοποίηση των συγκρούσεων συµφερόντων αποτελεί σε κάθε περίπτωση εξαιρετικό
και έσχατο µέτρο και η εταιρεία δεν βασίζεται ή επαφίεται συστηµατικά ούτε συχνά σε αυτή. Η
γνωστοποίηση των συγκρούσεων συµφερόντων από την εταιρεία δεν την απαλλάσσει από τη
υποχρέωση να διατηρεί και να εφαρµόζει τις αποτελεσµατικές οργανωτικές και διοικητικές
ρυθµίσεις. Υπερβολική εξάρτηση από τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συµφερόντων
αποτελεί ένδειξη αδυναµίας της πολιτικής σύγκρουσης συµφερόντων της εταιρείας και,
εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει, αποτελεί λόγο άµεσης επανεξέτασης της Πολιτικής προς
το σκοπό της αναθεώρησής της.
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8.12. Άρνηση παροχής υπηρεσίας
Εφόσον παραστεί περίπτωση, κατά την οποία η εταιρεία πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες ή
να ενεργήσει για λογαριασµό ενός Πελάτη, ενώ ταυτόχρονα συντρέχουν τα ακόλουθα:
η εταιρεία ήδη παρέχει υπηρεσίες ή ενεργεί για λογαριασµό άλλου Πελάτη
από την παροχή υπηρεσιών στους εν λόγω Πελάτες ή τη διενέργεια συναλλαγών για
λογαριασµό τους ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση µεταξύ των συµφερόντων των εν
λόγω Πελατών και
πιθανολογείται σφόδρα ότι η εταιρεία δεν θα µπορεί να αποτρέψει ούτε να διαχειρισθεί
αποτελεσµατικά την προκειµένη σύγκρουση συµφερόντων, εφόσον αυτή επισυµβεί,
ενδέχεται να είναι σκόπιµο η εταιρεία να απέχει από το να ενεργήσει για λογαριασµό του
επίµαχου Πελάτη και να αρνηθεί να παράσχει την υπηρεσία που της έχει ζητηθεί.

9. ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ
9.1.

Αρχές φύλαξης χρηματοοικονομικών μέσων ή κεφαλαίων

Η εταιρεία στα πλαίσια της παροχής παρεπόµενων επενδυτικών υπηρεσιών και βάσει της
σχετικής αδειοδότησης από τις εποπτικές αρχές, παρέχει υπηρεσίες θεµατοφύλακα
χρηµατοοικονοµικών µέσων ή κεφαλαίων ιδιωτών Πελατών, ή και επαγγελµατιών ή
επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων εφόσον αυτοί το επιθυµήσουν.
Στα πλαίσια της θεµατοφυλακής των χρηµατοοικονοµικών µέσων ή κεφαλαίων, η εταιρεία
λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή και ορθή φύλαξη τους.
Η εταιρεία, προκειµένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώµατα των Πελατών της σε σχέση µε τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα και κεφάλαια που τους ανήκουν:
α) τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασµούς έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα
στιγµή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για
λογαριασµό ενός Πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασµό
οποιουδήποτε άλλου Πελάτη, καθώς και από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία,
β) τηρεί τα αρχεία και τους λογαριασµούς τους κατά τρόπο που διασφαλίζει την ακρίβεια και
ιδίως την αντιστοιχία τους µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια που κατέχονται
για λογαριασµό Πελατών,
γ) εξετάζει σε τακτά διαστήµατα τη συµφωνία µεταξύ των λογαριασµών και αρχείων που
τηρεί η ίδια η εταιρεία µε τους λογαριασµούς και τα αρχεία που τηρούν τυχόν τρίτοι οι
οποίοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία Πελατών,
δ) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα Πελατών
που έχουν κατατεθεί σε τρίτο, µπορούν να διαχωριστούν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα
που ανήκουν στην εταιρεία και από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν σε αυτό τον
τρίτο, µε τη χρήση λογαριασµών σε διαφορετικά ονόµατα στα βιβλία του τρίτου ή µε άλλα
ισοδύναµα µέτρα µε τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας,
ε) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια που έχουν καταθέσει οι
Πελάτες σε κεντρική τράπεζα, πιστωτικό ίδρυµα ή τράπεζα που έχει άδεια λειτουργίας σε
τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος ή σε αναγνωρισµένα αµοιβαία κεφάλαια
διαχείρισης διαθεσίµων κατέχονται σε λογαριασµό ή λογαριασµούς χωριστούς από τυχόν
άλλους λογαριασµούς που χρησιµοποιούνται για την κατοχή κεφαλαίων που ανήκουν
στην εταιρεία,
στ) θεσπίζει κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο
απώλειας ή µείωσης των περιουσιακών στοιχείων Πελατών ή των δικαιωµάτων σε σχέση
µε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων,
απάτης, κακής διαχείρισης, πληµµελούς τήρησης αρχείου ή αµέλειας.
Όταν συµφέροντα ασφαλείας, εµπράγµατα βάρη ή δικαιώµατα συµψηφισµού παρέχονται από
την εταιρεία επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων του Πελάτη, ή όταν η
επιχείρηση ενηµερωθεί ότι έχουν παρασχεθεί, πρέπει να καταγράφονται σε συµβάσεις του
Πελάτη και στους λογαριασµούς της ίδιας της επιχείρησης για να αποσαφηνιστεί το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη, όπως σε περίπτωση
αφερεγγυότητας.
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Τα συµφέροντα ασφαλείας, εµπράγµατα βάρη ή δικαιώµατα συµψηφισµού επί
χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη που επιτρέπουν σε τρίτους να διαθέτουν τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια του Πελάτη, για την είσπραξη οφειλών που δεν έχουν
σχέση µε τον Πελάτη ή την παροχή υπηρεσιών προς τον Πελάτη δεν επιτρέπονται, εκτός εάν
αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία σε δικαιοδοσία τρίτης χώρας στην οποία
κατέχονται τα κεφάλαια ή τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του Πελάτη.

9.2.

Φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων

Στα πλαίσια της ασφαλούς και ορθής φύλαξης των χρηµατοπιστωτικών µέσων διενεργεί σε
καθηµερινή βάση επαλήθευση των δεδοµένων της µηχανογραφικής εφαρµογής
παρακολούθησης χρηµατοοικονοµικών µέσων και κεφαλαίων της εταιρείας µε αντίστοιχα
δεδοµένα του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η εταιρεία δεν φέρει
καµία ευθύνη σε περίπτωση ελαττωµάτων ή προβληµάτων του Συστήµατος Άυλων Τίτλων
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να συνάπτει συµφωνίες για συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων
σχετιζόµενες µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχει για λογαριασµό Πελάτη, ή να
χρησιµοποιεί µε άλλο τρόπο αυτά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, για ίδιο λογαριασµό ή για
λογαριασµό άλλου Πελάτη, εκτός εάν:
α) ο Πελάτης έχει δώσει προηγουµένως τη ρητή του συγκατάθεση για τη χρησιµοποίηση των
χρηµατοπιστωτικών µέσων µε συγκεκριµένους όρους. Στην περίπτωση ενός Ιδιώτη
Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να έχει υπογράψει τους σχετικούς όρους ή να χρησιµοποιείται
άλλος ισοδύναµος εναλλακτικός µηχανισµός,
β) η χρησιµοποίηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη πρέπει να γίνεται σύµφωνα
µε τους όρους στους οποίους συγκατατέθηκε ο Πελάτης.
Η εταιρεία µπορεί να συνάπτει συµφωνίες για συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων
σχετιζόµενες µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχονται για λογαριασµό Πελάτη σε
συλλογικό λογαριασµό, ο οποίος τηρείται από τρίτο, ή να χρησιµοποιεί µε άλλο τρόπο για ίδιο
λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου Πελάτη της εταιρείας χρηµατοπιστωτικά µέσα που
κατέχονται σε συλλογικό λογαριασµό, ο οποίος τηρείται από τρίτο, µόνον εφόσον, ο Πελάτης
του οποίου τα χρηµατοπιστωτικά µέσα κατέχονται σε συλλογικό λογαριασµό έχει δώσει την
προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της προηγούµενης
παραγράφου. Η εταιρεία έχει θεσπίσει συστήµατα και ελέγχους που διασφαλίζουν ότι
χρησιµοποιούνται κατ' αυτό τον τρόπο µόνο χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν σε
Πελάτες που έχουν δώσει την προηγούµενη ρητή συγκατάθεση τους σύµφωνα µε την
περίπτωση (α) της προηγούµενης παραγράφου.
Στις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου, τα αρχεία της εταιρείας θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερή στοιχεία για τον Πελάτη του οποίου χρησιµοποιήθηκαν χρηµατοπιστωτικά µέσα
σύµφωνα µε τις οδηγίες του, καθώς και τον αριθµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων κάθε
Πελάτη που έχει δώσει τη συγκατάθεση του, τα οποία χρησιµοποίησε η εταιρεία έτσι ώστε να
καθίσταται δυνατή η ορθή κατανοµή τυχόν ζηµιών.
Η εταιρεία, µπορεί να καταθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία κατέχει για λογαριασµό
Πελατών της, σε λογαριασµό ή λογαριασµούς που έχουν ανοιχτεί σε τρίτο υπό τον όρο ότι
ενεργεί µε την απαιτούµενη ικανότητα, φροντίδα και επιµέλεια κατά την επιλογή, το διορισµό
και τον περιοδικό έλεγχο του τρίτου και των ρυθµίσεων που εφαρµόζει ο τρίτος για την κατοχή
και φύλαξη των χρηµατοπιστωτικών µέσων. Ειδικότερα, η εταιρεία οφείλει να λαµβάνει υπόψη
την τεχνογνωσία και τη φήµη στην αγορά του τρίτου καθώς και τυχόν νοµοθετικές απαιτήσεις
ή πρακτικές της αγοράς που συνδέονται µε την κατοχή των χρηµατοπιστωτικών µέσων που
θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώµατα των Πελατών της επί των
χρηµατοπιστωτικών τους µέσων.
Η εταιρεία καταθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα Πελατών της σε τρίτο εγκατεστηµένο σε τρίτο,
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος, µόνον εφόσον ο τρίτος υπόκειται σε ειδικές ρυθµίσεις και
εποπτεία στο κράτος αυτό.
Η εταιρεία δεν καταθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχονται για λογαριασµό Πελατών σε
τρίτο εγκατεστηµένο σε τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος το οποίο δεν ρυθµίζει
κανονιστικά την κατοχή και φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό άλλου
προσώπου, εκτός εάν:
α) η φύση των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή των επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται µε
αυτά απαιτεί την κατάθεση τους σε τρίτο εγκατεστηµένο στο τρίτο κράτος ή
β) τα χρηµατοπιστωτικά µέσα κατέχονται για λογαριασµό Επαγγελµατία Πελάτη και ο Πελάτης
έχει ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία να τα καταθέσει σε τρίτο εγκατεστηµένο στο τρίτο
κράτος.
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Η εταιρεία λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης
χρηµατοπιστωτικών µέσων Πελατών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό οποιουδήποτε
άλλου προσώπου, όπως:
α) η σύναψη συµφωνιών µε Πελάτες σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε
περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει αρκετή πρόβλεψη στον λογαριασµό του κατά την
ηµεροµηνία διακανονισµού, όπως δανεισµός των αντίστοιχων τίτλων για λογαριασµό του
Πελάτη ή αναστροφή της θέσης,
β) η στενή παρακολούθηση της προβλεπόµενης ικανότητάς της επιχείρησης να παραδώσει
κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού και η εφαρµογή διορθωτικών µέτρων σε περίπτωση
που αυτό δεν µπορεί να γίνει· και
γ) η στενή παρακολούθηση και έγκαιρη απαίτηση των µη παραδοθέντων τίτλων που
εκκρεµούν κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού και µετά.
Η εταιρεία διαθέτει ειδικές ρυθµίσεις για όλους τους Πελάτες για να διασφαλίζεται ότι ο
δανειολήπτης των χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη παρέχει την κατάλληλη ασφάλεια
και ότι παρακολουθεί τη συνεχιζόµενη καταλληλότητα της εν λόγω ασφάλειας και λαµβάνει τα
απαραίτητα µέτρα για να διατηρηθεί το υπόλοιπο µε την αξία των µέσων των Πελατών.
Όταν χρησιµοποιούνται συµφωνίες παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου, η εταιρεία
λαµβάνει υπόψη κατά την εξέταση και την τεκµηρίωση της καταλληλότητας της χρήσης των
συµφωνιών παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου, όλους τους παρακάτω παράγοντες:
α) κατά πόσον υπάρχει µόνο µια πολύ αδύναµη σχέση µεταξύ της υποχρέωσης του Πελάτη
προς την εταιρεία και της χρήσης των συµφωνιών παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση
τίτλου, συµπεριλαµβανοµένου του κατά πόσον η πιθανότητα ευθύνης του Πελάτη προς
την εταιρεία είναι µικρή ή αµελητέα,
β) κατά πόσον το ύψος των κεφαλαίων ή των χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη που
υπόκειται σε διµερείς συµφωνίες παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου υπερβαίνει
κατά πολύ την υποχρέωση του Πελάτη, ή είναι ακόµη και απεριόριστο αν ο Πελάτης έχει
οποιαδήποτε υποχρέωση προς την εταιρεία και
γ) κατά πόσον τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια όλων των Πελατών υπόκεινται σε
συµφωνίες παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ποια
υποχρέωση έχει κάθε Πελάτης προς την εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση όταν χρησιµοποιούνται συµφωνίες παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση
τίτλου, η εταιρεία επισηµαίνει σε επαγγελµατίες Πελάτες και επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους
τους κινδύνους που απορρέουν και το αποτέλεσµα οποιασδήποτε συµφωνίας παροχής
ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια του Πελάτη.
Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να συνάπτει συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
µε µεταβίβαση τίτλου µε Ιδιώτες Πελάτες µε σκοπό την κάλυψη παρουσών ή µελλοντικών,
υφιστάµενων, εξαρτώµενων από αβέβαια περιστατικά ή αναµενόµενων υποχρεώσεων
Πελατών.
Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να συµφωνεί περιορισµένη πληροφόρηση
σχετικά µε τη φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων Πελατών µε τους επιλέξιµους
αντισυµβαλλόµενους.

9.3.

Φύλαξη κεφαλαίων Πελατών

Η εταιρεία, αµέσως, µόλις λάβει κεφάλαια Πελατών, τα τοποθετεί σε έναν ή περισσότερους
λογαριασµούς επ’ ονόµατι των Πελατών ή επ’ ονόµατι της ιδίας ή άλλης Εκτελούσας
Επιχείρησης ή Θεµατοφύλακα µε σαφή υπόµνηση στο πιστωτικό ίδρυµα του γεγονότος ότι
πρόκειται για κεφάλαια Πελατών που ανοίγονται σε:
πιστωτικό ίδρυµα που έχει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το ν.4261/2014 ή την οδηγία
2013/36/ΕΕ όπως έχει ενσωµατωθεί από άλλο κράτος µέλος,
τράπεζα που έχει άδεια λειτουργίας σε τρίτο κράτος,
αναγνωρισµένο αµοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων σε περίπτωση που ο
Πελάτης έχει συναινέσει σχετικά.
Η εταιρεία, επιδεικνύει την απαιτούµενη ικανότητα, φροντίδα και επιµέλεια κατά την επιλογή,
το διορισµό και τον περιοδικό έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος, της τράπεζας ή του
αµοιβαίου κεφαλαίου διαχείρισης διαθεσίµων όπου τοποθετεί τα κεφάλαια των Πελατών και
των ρυθµίσεων για την κατοχή των εν λόγω κεφαλαίων.
Η εταιρεία έχει επιλέξει πιστωτικά ιδρύµατα, τράπεζες και αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης
διαθεσίµων αναγνωρισµένης εµπειρίας και φήµης στην αγορά.
Κατά την σύνταξη του παρόντος υποµνήµατος η εταιρεία στα πλαίσια φύλαξης κεφαλαίων
Πελατών συνεργάζεται µε τις εξής τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,
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ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK
Ο παραπάνω κατάλογος συνεργαζόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων ενδέχεται κατά καιρούς να
υφίσταται µεταβολές. Οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από την εταιρεία κατάλογο
των ανά πάσα στιγµή συνεργαζόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων.
Οι Πελάτες έχουν το δικαίωµα να αντιταχθούν στην τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε
αναγνωρισµένο αµοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων.
Μέριµνα για την προστασία των υπό φύλαξη κεφαλαίων των Πελατών λαµβάνεται και µέσω
σχετικής τήρησης των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας. Συγκεκριµένα, τα κεφάλαια των
Πελατών παρακολουθούνται διακεκριµένα, σε ξεχωριστούς λογιστικούς λογαριασµούς, των
οποίων το υπόλοιπο επαληθεύεται µε αντίστοιχα υπόλοιπα πιστωτικών ιδρυµάτων, τραπεζών
ή αµοιβαίων κεφαλαίων, σε καθηµερινή βάση.
Τα πιστωτικά υπόλοιπα των χρηµατικών λογαριασµών των Πελατών της εταιρείας τηρούνται
σε λογαριασµούς πελατείας της εταιρείας σε πιστωτικά ιδρύµατα. Σύµφωνα µε την
υφιστάµενη ελληνική νοµοθεσία περί του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ), από την εγγύηση καλύπτεται ο πραγµατικός δικαιούχος, εφόσον το πρόσωπο αυτό
ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία µία κατάθεση
καθίσταται µη διαθέσιµη. Σε περίπτωση πολλών πραγµατικών δικαιούχων, για την εφαρµογή
του καλυπτόµενου ορίου των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ως ανώτατο όριο αποζηµίωσης
για καλυπτόµενες καταθέσεις του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυµα που καλύπτεται από το
ΤΕΚΕ, λαµβάνεται υπόψη το µερίδιο που αναλογεί στον καθένα µε βάση τις νόµιµες ή
συµβατικές ρυθµίσεις που διέπουν τη διαχείριση των κατατεθέντων ποσών.
Για τους σκοπούς εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων η εταιρεία επιµερίζει κατά την κρίση
της τα χρηµατικά υπόλοιπα των Πελατών στα πιστωτικά ιδρύµατα, στα οποία η εταιρεία
διατηρεί λογαριασµούς πελατείας και απεικονίζει τα υπόλοιπα αυτά του Πελάτη ανά πιστωτικό
ίδρυµα στα νόµιµα εµπορικά της βιβλία σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να δύναται να αποδειχθεί
ότι ο Πελάτης είναι ο πραγµατικός δικαιούχος του αντιστοίχου χρηµατικού υπολοίπου του
λογαριασµού πελατείας και ως εκ τούτου ότι καλύπτεται από το ΤΕΚΕ. Για τους σκοπούς
αυτούς, τα εκάστοτε πιστωτικά υπόλοιπα των Πελατών της εταιρείας κατανέµονται στους
τραπεζικούς λογαριασµούς της σε όλα τα συνεργαζόµενα µε αυτή πιστωτικά ιδρύµατα στην
Ελλάδα αναλογικά (pro-rata) µε βάση το ποσοστό του συνόλου των πιστωτικών υπολοίπων
Πελατών ανά πιστωτικό ίδρυµα επί του συνολικού ποσού των πιστωτικών υπολοίπων
Πελατών σε όλα τα συνεργαζόµενα µε αυτή πιστωτικά ιδρύµατα. Με βάση την ποσοστιαία
αυτή κατανοµή θα γίνει και η αποζηµίωση του Πελάτη σε περίπτωση πιστωτικού γεγονότος.
Σε µια τέτοια περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη έναντι του Πελάτη.

10.

ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Η εταιρεία γνωστοποιεί στον Πελάτη το συνολικό ποσό των προµηθειών και χρεώσεων και
του κόστους και των επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον Πελάτη και απορρέουν από κάθε
συναλλαγή που εκτελεί η επιχείρηση για λογαριασµό του Πελάτη τόσο εκ των προτέρων όσο
και σε ετήσια βάση απολογιστικά. Σε περίπτωση που το πραγµατικό κόστος δεν είναι
διαθέσιµο εκ των προτέρων η επιχείρηση δύναται να στηρίζει την ενηµέρωσή της σε εύλογες
εκτιµήσεις.

10.1. Περιεχόμενο ενημέρωσης
Στον Πελάτη παρέχεται ως ενηµέρωση:
α) το συνολικό κόστος και οι επιβαρύνσεις που χρεώνονται από την εταιρεία ή από άλλα
µέρη, στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει παραπεµφθεί σε αυτά, για την επενδυτική
υπηρεσία (τις επενδυτικές υπηρεσίες) και/ή παρεπόµενες υπηρεσίες παρεχόµενες στον
Πελάτη. Όταν η εταιρεία προτείνει ή διαθέτει στον Πελάτη υπηρεσίες που παρέχονται από
άλλη επιχείρηση, αθροίζει τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών της µε τα κόστη
και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών που παρέχονται από την άλλη επιχείρηση. Οι
πληρωµές τρίτων µερών εισπραττόµενες από επιχειρήσεις επενδύσεων σε σχέση µε την
επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται σε Πελάτη αναφέρονται χωριστά και τα συνολικά
κόστη και επιβαρύνσεις προστίθενται και εκφράζονται ως χρηµατικό ποσό και ως
ποσοστό,
β) το συνολικό κόστος και οι επιβαρύνσεις που σχετίζονται µε την κατασκευή και διαχείριση
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των χρηµατοπιστωτικών µέσων, ως άθροισµα,
γ) σε περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος του συνολικού κόστους και επιβαρύνσεων
πρέπει να καταβληθεί σε ξένο νόµισµα ή αντιπροσωπεύει ποσό εκφρασµένο σε ξένο
νόµισµα, παρέχεται ένδειξη του σχετικού νοµίσµατος και ισχύουσες ισοτιµίες και κόστη
µετατροπής,
δ) απεικόνιση του αθροιστικού αποτελέσµατος του κόστους επί της απόδοσης κατά την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
Ο Πελάτης δικαιούται να παραλάβει αναλυτικότερη ενηµέρωση κατόπιν αιτήµατός του.

10.2. Εκ των προτέρων πληροφόρηση για το κόστος των
χρηματοπιστωτικών μέσων
Η ως άνω πληροφόρηση υπό β) παρέχεται τον Πελάτη εκ των προτέρων στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν η εταιρεία προτείνει ή διαθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα σε Πελάτες ή
β) όταν η εταιρεία πρέπει να παρέχει στον Πελάτη ΒΕΠ ΟΣΕΚΑ ή έγγραφα βασικών
πληροφοριών για επενδυτές που αφορούν συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για
Ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP), όσον
αφορά τα σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα, σύµφωνα µε την οικεία ενωσιακή νοµοθεσία.

10.3. Ετήσια περιοδική πληροφόρηση
Η εταιρεία παρέχει επίσης ετήσια πληροφόρηση για όλα τα κόστη και επιβαρύνσεις που
σχετίζονται µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες σε
περίπτωση που έχει προτείνει ή διαθέσει τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή έχει παράσχει στον
Πελάτη το βασικό έγγραφο πληροφοριών ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών για επενδυτές
και διατηρεί ή διατηρούσε σταθερή σχέση µε τον Πελάτη στη διάρκεια του έτους. Η ανωτέρω
πληροφόρηση βασίζεται στο πραγµατικό κόστος και παρέχεται σε εξατοµικευµένη βάση. Η
εταιρεία µπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να παρέχει στον Πελάτη την ως άνω συνολική
πληροφόρηση σχετικά µε τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των επενδυτικών υπηρεσιών και των
χρηµατοπιστωτικών σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες περιοδικές εκθέσεις που παρέχει στον
Πελάτη.

10.4. Λήψη και Εκτέλεση Εντολών σε Ελληνικές Μετοχές
Το συνολικό κόστος που επιβαρύνει τον Πελάτη αποτελείται από την:
Αξία του Χρηµατοπιστωτικού Μέσου: Η αξία του χρηµατοπιστωτικού µέσου την ώρα κατά την
οποία εκτελέστηκε η εντολή του Πελάτη.
Προµήθεια της εταιρείας: Η χρέωση του Πελάτη υπολογίζεται κλιµακωτά στο σύνολο της αξίας
της συναλλαγής ως ακολούθως:
(α) για συναλλαγές αξίας µικρότερης των 293,00€, η χρέωση ανέρχεται σε 2,93€,
(β) για συναλλαγές αξίας από 293,01€ έως 2934,70€, η χρέωση ανέρχεται στο 1% επί της
αξίας τους,
(γ) για συναλλαγές αξίας από 2934,71 € έως 8804,11€, η χρέωση ανέρχεται στο 0,75% επί
της αξίας τους,
(δ) για συναλλαγές αξίας που υπερβαίνει τα 8804,12€, η χρέωση ανέρχεται στο 0,50% επί
της αξίας τους.
Μειωµένη χρέωση παρέχεται για INTRADAY συναλλαγές, µε ελάχιστο το 0,35% επί της αξίας
των συναλλαγών.
Ωστόσο, η ανωτέρω τιµολόγηση είναι διαπραγµατεύσιµη. Ο Πελάτης της εταιρείας έχει κάθε
δικαίωµα να αιτηθεί ευνοϊκότερης χρέωσης. Η αίτηση του Πελάτη υποβάλλεται στον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας προς έγκριση. Τα κριτήρια που θα καθορίσουν την
έγκριση/ απόρριψη της εν λόγω εισήγησης είναι πολλαπλά, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων
είναι η αξία και η συχνότητα των συναλλαγών, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου, η διάρκεια
της πελατειακής σχέσης µε την εταιρεία κτλ.
Έξοδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη
Εταιρεία (ΕΧΑΕ)
Τα έξοδα αυτά καθορίζονται από το ΧΑ και την ΕΧΑΕ. Κάθε Πελάτης, του οποίου οι εντολές
εκτελούνται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, χρεώνεται βάσει της πιο επίκαιρης απόφασης του
ΧΑ.
Η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη και δεν έχει καµία ανάµειξη µε τον καθορισµό των
χρεώσεων αυτών.
Μεταβιβαστικά έξοδα
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Μέρος των εξόδων αυτών καθορίζονται από το Χ.Α. και την ΕΧΑΕ. Κάθε Πελάτης, του οποίου
οι εντολές εκτελούνται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, χρεώνεται βάσει της πιο επίκαιρης
απόφασης του ΧΑ και συνεπώς η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη και δεν έχει καµία ανάµειξη
µε τον καθορισµό των χρεώσεων αυτών.
Φόροι
Οι φόροι αυτοί καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και καταβάλλονται σε αυτό µέσω
της ΕΧΑΕ και αφορούν µόνο στην διαπραγµάτευση µετοχών.

10.5. Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών
Οι αµοιβές της εταιρείας µας που αφορούν Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών (προσωπική
σύσταση αναφορικά µε συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο, σύσταση περί µεγέθους
συναλλαγών και σύσταση περί χρόνου διενέργειας συναλλαγών κτλ) καθορίζονται ανά
περίπτωση κατόπιν συµφωνίας µε τον Πελάτη.

10.6. Υπηρεσίες Θεματοφυλακής Ελληνικών Μετοχών.
Η εταιρεία µας κατά περίπτωση χρεώνει τους Πελάτες της µε έξοδα της θεµατοφυλακής για τις
υπηρεσίες που τους προσφέρει, αλλά και µε τα έξοδα της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη
Εταιρεία» (ΕΧΑΕ) που αφορούν συγκεκριµένα στο άνοιγµα του χρηµατιστηριακού
λογαριασµού τους και τη µεταφορά τίτλων από και προς τους ειδικούς λογαριασµούς.
Συνεπώς, οι χρεώσεις που καταβάλει ο Πελάτης στην εταιρεία µας αποτελούν µέρος των
χρεώσεων που καθορίζονται από την ΕΧΑΕ για τη διαχείριση και λειτουργία του Συστήµατος
Αυλών Τίτλων (ΣΑΤ). Η εταιρεία µας αναλαµβάνει τη µεταβίβαση των συνολικών ποσών των
χρεώσεων στην ΕΧΑΕ.
Τρόπος Πληρωµής
Ο Πελάτης κατά την έναρξη συνεργασίας µε την εταιρεία υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό
λογαριασµό σε µία από τις εξής Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς,
EFG Eurobank και Alpha Bank.

11.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εταιρεία έχει, σύµφωνα µε το Ν.4514/2018, διαχωρίσει όλους τους Πελάτες της σε τρεις
κατηγορίες, ανάλογα µε τις παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες και βασιζοµένη στα στοιχεία
και τις πληροφορίες που αυτοί της παρείχαν.
Οι κατηγορίες αυτές είναι α) Ιδιώτες Πελάτες («Ιδιώτης»), β) Επαγγελµατίες Πελάτες
(«Επαγγελµατίας») και γ) Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι.
Η εταιρεία αντιµετωπίζει κάθε Πελάτη της σύµφωνα µε την κατηγορία που έχει ενταχθεί και τις
εκάστοτε προβλεπόµενες από την νοµοθεσία διατάξεις, οδηγίες κ.λπ. για κάθε µια από τις
κατηγορίες.
Ιδιώτης θεωρείται από την εταιρεία αυτός που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να
χαρακτηριστεί ως «Επαγγελµατίας» ή «Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος», και κατά συνέπεια
του παρέχονται υπηρεσίες που αποσκοπούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του.
«Επαγγελµατίες» είναι οι Πελάτες οι οποίοι υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή
υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές
δραστηριότητές τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει
άδεια από ένα κράτος - µέλος κατ’ εφαρµογή κοινοτικής νοµοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή
υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους - µέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία ή είναι
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας.
Συγκεκριµένα πρόκειται για:
• πιστωτικά ιδρύµατα,
• επιχειρήσεις επενδύσεων,
• άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
• ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
• οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων και τις εταιρίες διαχείρισής τους,
• συνταξιοδοτικά ταµεία και τις εταιρίες διαχείρισής τους,
• διαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπόρευµα των και συναφών παραγώγων,
• τοπικές επιχειρήσεις,
• άλλους θεσµικούς επενδυτές,
• µεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατοµική βάση τουλάχιστον δύο από τα
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ακόλουθα κριτήρια µεγέθους:
o σύνολο ισολογισµού: 20.000.000 ευρώ,
o καθαρό κύκλο εργασιών: 40.000.000 ευρώ,
o ίδια κεφάλαια: 2.000.000 ευρώ.
• εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων
φορέων που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς, όπως η Παγκόσµια
Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
• άλλους παρόµοιους διεθνείς οργανισµούς,
• άλλους θεσµικούς επενδυτές, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων οντοτήτων που έχουν ως
αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηµατοδοτικές
συναλλαγές.
Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης κατατάσσονται ως Ιδιώτες Πελάτες. ∆ικαιούνται να ζητήσουν
να αντιµετωπίζονται ως επαγγελµατίες Πελάτες όχι όµως ως επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι.
Όταν η εταιρεία κατηγοριοποιεί ένα Πελάτη ως Επαγγελµατία, θεωρεί ότι είναι σε θέση να
εκτιµήσει ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται.
Περαιτέρω η εταιρεία εφιστά την προσοχή στους Επαγγελµατίες Πελάτες στο ότι δεν τους
παρέχονται οι πρόσθετες υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου προστασίας όπως αυτές
περιγράφονται παραπάνω για τους «Ιδιώτες» Πελάτες.
«Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος» είναι ο Πελάτης που κατηγοριοποιείται σαν τέτοιος µόνο
σε σχέση µε την παροχή των επιλέξιµων υπηρεσιών της Λήψης - ∆ιαβίβασης και Εκτέλεσης
εντολών.
Στην παροχή επιλέξιµης υπηρεσίας σε «Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο» Πελάτη, η εταιρεία
µπορεί να µην εφαρµόσει ότι θα έπρεπε να εφαρµόσει σε ένα «Επαγγελµατία» Πελάτη σε
σχέση µε υποχρεώσεις επαγγελµατικής συµπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών, υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών µε τους πλέον ευνοϊκούς για τον Πελάτη
όρους και κανόνες εκτέλεσης των εντολών των Πελατών (όπως αυτοί ορίζονται για τους
«Επαγγελµατίες» και «Ιδιώτες» Πελάτες στα άρθρα 25, 27 και παρ.1 άρθρα 28 του
Ν.4514/2018).
Οποιοδήποτε αίτηµα Πελάτη αλλαγής κατηγορίας προς την εταιρεία, πρέπει να υποβάλλεται
γραπτώς.
Στο αίτηµα πρέπει να διευκρινίζει εάν η αλλαγή κατηγοριοποίησης ζητείται α) γενικά σε σχέση
µε όλες τις υπηρεσίες, χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και συναλλαγές, ή β) ειδικά, σε σχέση µε
συγκεκριµένους τύπους χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή συναλλαγών, ή σε συνδυασµό µε
συγκεκριµένη υπηρεσία, χρηµατοπιστωτικό προϊόν ή συναλλαγή.
Η εταιρεία αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτηµα µετά από αξιολόγηση της γνώσης και εµπειρίας
του Πελάτη και της πλήρωσης των προαναφερθέντων κριτηρίων. Η αξιολόγηση βασίζεται α)
στην φύση των σχεδιαζόµενων υπηρεσιών, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και/ή
συναλλαγών και β) στα συγκεκριµένα κριτήρια που προαναφέρθηκαν και τα οποία είναι
συµβατά µε εφαρµόσιµους κανόνες.
Με την αποδοχή του αιτήµατος του, η εταιρεία παρέχει στον Πελάτη πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά µε την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, π.χ αν εφαρµόζεται σε όλες ή
συγκεκριµένες υπηρεσίες, συναλλαγές ή χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Επίσης η εταιρεία
ενηµερώνει τον Πελάτη εγγράφως και συµπεριλαµβάνει πληροφορίες για τις συνέπειες της
αλλαγής κατηγορίας, των δικαιωµάτων από τα οποία παραιτείται ο Πελάτης και των
υποχρεώσεων που αναλαµβάνει, καθώς και για την ηµεροµηνία από την οποία η αλλαγή της
κατηγοριοποίησης τίθεται σε ισχύ.
Μια έγγραφη συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων θα υποδεικνύει ειδικότερα α) το
εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαµβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήµατος, β) ότι ο
Πελάτης είναι ενήµερος για τις προαναφερόµενες συνέπειες, και γ) την ηµεροµηνία από την
οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη
στην συµφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της
συµφωνίας.
Η εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος του.
Ο «Ιδιώτης» Πελάτης µπορεί να ζητήσει από την εταιρεία µετάταξη του σε καθεστώς
«Επαγγελµατία» Πελάτη εάν ικανοποιούνται δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
• έχει πραγµατοποιήσει περισσότερες από 10 επενδύσεις (κάθε µια σηµαντικού
µεγέθους) σε Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα κάθε τρίµηνο για τα προηγούµενα τέσσερα
τρίµηνα,
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• έχει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, συµπεριλαµβανοµένων καταθέσεων, µε αξία που
υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ,
• εργάζεται ή έχει εργαστεί στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα τουλάχιστον για ένα χρόνο σε
επαγγελµατική θέση που απαιτεί γνώση των σχεδιαζόµενων συναλλαγών ή των
υπηρεσιών.
Ο «Επαγγελµατίας» Πελάτης µπορεί να ζητήσει από την εταιρεία την µετάταξή του σε
καθεστώς «Επιλέξιµου Αντισυµβαλλόµενου» ή «Ιδιώτη Πελάτη» αν ειδικά στη δεύτερη
περίπτωση πιστεύει ότι δεν έχει επαρκή εµπειρία ή γνώση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να
διαχειριστεί τους κινδύνους που αναλαµβάνει.
Ο «Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος» µπορεί επίσης για τους ίδιους λόγους να ζητήσει από την
εταιρεία να τον κατηγοριοποιήσει ως «Επαγγελµατία» ή ως Ιδιώτη» Πελάτη,
Ο Πελάτης πρέπει στις παραπάνω περιπτώσεις να παρέχει στην εταιρεία έγγραφη αίτηση
αλλαγής κατηγορίας υποδεικνύοντας εάν η αλλαγή απαιτείται: α) γενικά σε σχέση µε όλες τις
υπηρεσίες, χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και συναλλαγές, ή β) ειδικά, σε σχέση µε
συγκεκριµένους τύπους χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή συναλλαγών, ή σε συνδυασµό µε
συγκεκριµένη υπηρεσία, χρηµατοπιστωτικό προϊόν ή συναλλαγή.
Σηµειώνεται ότι η ίδια η εταιρεία δύναται επίσης να εισηγηθεί την µετάταξη κάποιου Πελάτη
της σε άλλη κατηγορία.
Σε αυτή την περίπτωση, εάν δηλαδή η εταιρεία καθορίσει ότι είναι απαραίτητο να αλλάξει ο
Πελάτης κατηγορία, η εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Πελάτη για αυτή την απόφαση
της και να του παρέχει πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση του και το εύρος της, π.χ.
εάν εφαρµόζεται σε όλες ή συγκεκριµένες υπηρεσίες, συναλλαγές ή χρηµατοπιστωτικά
προϊόντα. Επίσης, η εταιρεία τον ενηµερώνει για την ηµεροµηνία από την οποία η νέα
κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ.
∆υνάµει της MiFID II, ο Ιδιώτης Πελάτης εξακολουθεί να λαµβάνει το υψηλότερο επίπεδο
προστασίας και πληροφόρησης συγκριτικά µε τον Επαγγελµατία Πελάτη και τον Επιλέξιµο
Αντισυµβαλλόµενο.

Περιληπτικά, η πρόσθετη προστασία και πληροφόρηση που παρέχεται στους Ιδιώτες Πελάτες
είναι η εξής:
(α) Στον Ιδιώτη Πελάτη παρέχεται περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε τα κόστη, τις
προµήθειες και τις συναφείς επιβαρύνσεις των υπηρεσιών και κατά περίπτωση, το κόστος
του χρηµατοπιστωτικού µέσου που συνιστάται ή διαφηµίζεται, ο τρόπος µε τον οποίο
µπορεί ο Πελάτης να το πληρώσει καθώς και όλες οι πληρωµές προς τρίτους.
(β) Η εταιρεία οφείλει όταν παρέχει επενδυτικές συµβουλές, να υποβάλλει έκθεση στον
Ιδιώτη Πελάτη, η οποία περιλαµβάνει περιγραφή της παρεχόµενης συµβουλής και του
τρόπου µε τον οποίο η παρεχόµενη πρόταση είναι κατάλληλη για τον Ιδιώτη Πελάτη,
συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο ικανοποιεί τους στόχους του και τις
προσωπικές περιστάσεις σε σχέση µε την αιτούµενη επενδυτική διάρκεια, τη γνώση και
την εµπειρία του, τη στάση του προς τους κινδύνους και τη δυνατότητα ζηµίας.
Στην έκθεση καταλληλότητας η εταιρεία περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε το εάν
ενδέχεται οι προτεινόµενες υπηρεσίες ή τα µέσα να απαιτούν από τον Ιδιώτη Πελάτη να
αναζητήσει µια περιοδική επανεξέταση των ρυθµίσεών τους.
Στην περίπτωση που η εταιρεία παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή έχει
ενηµερώσει τον Πελάτη ότι θα πραγµατοποιεί περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας, η
περιοδική έκθεση περιέχει επικαιροποιηµένη δήλωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η
επένδυση ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά του Ιδιώτη
Πελάτη.
(γ) Όταν η εταιρεία διατηρεί λογαριασµό Ιδιώτη Πελάτη, ο οποίος περιλαµβάνει θέσεις σε
µοχλευµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόµενη
υποχρέωση, ενηµερώνει τον Πελάτη όταν η αρχική αξία κάθε µέσου υποτιµάται κατά 10% και
εφεξής σε πολλαπλάσια του 10%. Οι εκθέσεις θα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε µέσο
ξεχωριστά, εκτός εάν συµφωνήθηκε διαφορετικά µε τον Πελάτη, και το αργότερο στη λήξη της
εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του
ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα, στο κλείσιµο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
Ο Επαγγελµατίας Πελάτης λαµβάνει το ίδιο επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης µε τον
Ιδιώτη ως προς τα εξής:
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(α) Η εταιρεία διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες, περιλαµβανοµένων των διαφηµιστικών
ανακοινώσεων, που απευθύνει σε, ή διαδίδει µε τρόπο που καθιστά πιθανή τη λήψη τους από
υφιστάµενους ή δυνητικούς Ιδιώτες ή επαγγελµατίες Πελάτες, πληρεί τις απαιτήσεις για
ακριβή, σαφή και µη παραπλανητική πληροφόρηση.

Κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών ή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η
εταιρεία οφείλει να συµµορφώνεται µε την υποχρέωση αξιολόγησης της καταλληλότητας της
υπηρεσίας ή του χρηµατοπιστωτικού µέσου για τον Πελάτη (Ιδιώτη, Επαγγελµατία)
προκειµένου να αξιολογήσει ότι η συναλλαγή που συνιστάται ή διενεργείται στο πλαίσιο της
παροχής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου πληροί τους επενδυτικούς στόχους του εν
λόγω Πελάτη.
Η εταιρεία παρέχει στον Πελάτη (Ιδιώτη και Επαγγελµατία):
i. πληροφορίες ως προς την εκτέλεση εντολών εκτός του πλαισίου διαχείρισης,
ii. περιοδικές καταστάσεις στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
iii. περιοδικές καταστάσεις µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια του Πελάτη που
φυλάσσονται από την εταιρεία,
iv. ετήσια εκ των υστέρων πληροφόρηση για όλα τα κόστη και τις επιβαρύνσεις που
σχετίζονται µε το χρηµατοπιστωτικό µέσο και την επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία σε
περίπτωση που έχουν προτείνει ή διαθέσει το χρηµατοπιστωτικό µέσο ή έχουν παράσχει
στον Πελάτη το βασικό έγγραφο πληροφοριών ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών για
επενδυτές όσον αφορά το χρηµατοπιστωτικό µέσο και διατηρούν ή διατηρούσαν µια
σταθερή σχέση µε τον Πελάτη στη διάρκεια του έτους.
(β) Όταν η εταιρεία προσφέρει επενδυτικές συµβουλές σε ανεξάρτητη, αλλά και σε µη
ανεξάρτητη βάση, οφείλει εγκαίρως να παρέχει στον Πελάτη (Ιδιώτη και Επαγγελµατία)
πληροφόρηση µε τρόπο σαφή και συνοπτικό για τα εξής:
- πριν από την παροχή των υπηρεσιών της, η εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη, σε σταθερό
µέσο, εάν η συµβουλή θα είναι σε ανεξάρτητη ή σε µη ανεξάρτητη βάση.
- γιατί οι επενδυτικές συµβουλές χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητες και µη ανεξάρτητες, αλλά
και το είδος και τη φύση των περιορισµών που ισχύουν, συµπεριλαµβανοµένης, στην
περίπτωση παροχής επενδυτικών συµβουλών σε ανεξάρτητη βάση, της απαγόρευσης λήψης
και παρακράτησης αντιπαροχών.
- το εύρος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που ενδέχεται να προταθούν,
συµπεριλαµβανοµένης της σχέσης της επιχείρησης µε τους εκδότες και τους παρόχους των
µέσων.
- το είδος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που εξετάζονται, το εύρος των χρηµατοπιστωτικών
µέσων και τους παρόχους ανά είδος µέσου σύµφωνα µε το πεδίο της υπηρεσίας και κατά την
παροχή ανεξάρτητης υπηρεσίας.
- τον τρόπο µε τον οποίο η παρεχόµενη υπηρεσία πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή
επενδυτικών συµβουλών σε ανεξάρτητη βάση.
- τους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής που εφαρµόζονται
από την επιχείρηση για την πρόταση χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως για παράδειγµα τους
κινδύνους, το κόστος και την πολυπλοκότητα των χρηµατοπιστωτικών µέσων.
- όταν το εύρος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αξιολογούνται από την εταιρεία στην
περίπτωση παροχής επενδυτικών συµβουλών σε ανεξάρτητη βάση περιλαµβάνει τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα της ίδιας ή µέσα που εκδίδουν ή παρέχουν οντότητες που διατηρούν
στενούς δεσµούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους νοµική ή οικονοµική σχέση µε την
επιχείρηση, αλλά και άλλοι εκδότες ή πάροχοι που δεν συνδέονται ή σχετίζονται, η επιχείρηση
διακρίνει, για κάθε είδος χρηµατοπιστωτικού µέσου, το εύρος των χρηµατοπιστωτικών µέσων
που εκδίδουν ή παρέχουν οντότητες που δεν διατηρούν οποιοδήποτε δεσµό µε την
επιχείρηση.
(γ) Η εταιρεία οφείλει κατά την εκτέλεση των εντολών να συµµορφώνεται µε την υποχρέωση
βέλτιστης εκτέλεσης. Η εταιρεία οφείλει να παρέχει στους Πελάτες (Ιδιώτες και Επαγγελµατίες)
µέσω σταθερού µέσου ή µέσω του διαδικτυακού της τόπου, πριν από την παροχή της
υπηρεσίας, πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθεί. Οι εν
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λόγω πληροφορίες επεξηγούν σαφώς, µε επαρκείς λεπτοµέρειες και µε τρόπο εύκολα
κατανοητό από τους Πελάτες, τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση θα εκτελέσει τις εντολές
για λογαριασµό του Πελάτη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων βέλτιστης εκτέλεσης, η εταιρεία οφείλει να
συνοψίζει και να δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών
µέσων, τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους
οποίους εκτέλεσαν εντολές Πελατών κατά το προηγούµενο έτος, καθώς και στοιχεία για την
ποιότητα εκτέλεσης.
(δ) Όταν η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ενηµερώνει τον Πελάτη
(Ιδιώτη και Επαγγελµατία) όταν η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου, όπως εκτιµάται στην
αρχή κάθε περιόδου αναφοράς, υποτιµάται κατά 10% και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10 %,
το αργότερο στη λήξη της εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία σηµειώθηκε η υπέρβαση του
ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα, στο κλείσιµο της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
(ε) Η εταιρεία δε θα χρησιµοποιεί για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου Πελάτη του
χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχει για λογαριασµό Πελάτη χωρίς την προηγούµενη γραπτή
συγκατάθεση του Πελάτη για τη χρησιµοποίηση των µέσων µε δεδοµένους όρους.
(στ) Όταν η εταιρεία παρέχει οποιαδήποτε επενδυτική υπηρεσία ή την παρεπόµενη υπηρεσία
σε Ιδιώτη ή Επαγγελµατία Πελάτη πρέπει να συνάπτει, σε χαρτί ή άλλο σταθερό µέσο,
γραπτή βασική συµφωνία µε τον Πελάτη, η οποία να καθορίζει τα ουσιώδη δικαιώµατα και
υποχρεώσεις της επιχείρησης και του Πελάτη.
Η γραπτή συµφωνία καθορίζει τα ουσιώδη δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών και
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
i. περιγραφή των υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, τη φύση και την έκταση των
επενδυτικών συµβούλων που παρέχονται·
ii. στην
περίπτωση
υπηρεσιών
διαχείρισης
χαρτοφυλακίου,
τα
είδη
των
χρηµατοπιστωτικών µέσων που µπορούν να αγορασθούν και να πωληθούν και τα είδη
των συναλλαγών που µπορούν να πραγµατοποιηθούν για λογαριασµό του Πελάτη, αλλά
και µέσα και συναλλαγές που απαγορεύονται· και
iii. περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών οποιασδήποτε από τις παρεχόµενες υπηρεσίες
συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του ρόλου της επιχείρησης επενδύσεων όσον
αφορά εταιρικές πράξεις που σχετίζονται µε µέσα των Πελατών και τους όρους υπό τους
οποίους συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων που περιλαµβάνουν τίτλους Πελατών θα
δηµιουργήσουν απόδοση για τον Πελάτη.
Η εταιρεία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε επαγγελµατίες Πελάτες έχει το
δικαίωµα να συµφωνήσει σε περιορισµένη εφαρµογή των λεπτοµερών απαιτήσεων
πληροφόρησης σε σχέση µε όλα τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Η εταιρεία δεν
επιτρέπεται να συµφωνεί σε τέτοιου είδους περιορισµούς κατά την παροχή υπηρεσιών
επενδυτικών συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή στην περίπτωση όπου τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα ενσωµατώνουν παράγωγα, ανεξαρτήτως της παρεχόµενης
επενδυτικής υπηρεσίας.
Η εταιρεία στις συναλλαγές της µε τους επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, οφείλει να ενεργεί
µε εντιµότητα, δικαιοσύνη και επαγγελµατισµό και να επικοινωνεί µε τρόπο που είναι ακριβής,
σαφής και µη παραπλανητικός, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του επιλέξιµου
αντισυµβαλλόµενου και τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. Επιπλέον, οφείλει να
λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον εντοπισµό και την πρόληψη ή τη διαχείριση των
συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ αυτών των ιδίων και των Πελατών τους, ή µεταξύ δύο
Πελατών τους, κατά την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής και παρεπόµενης υπηρεσίας ή
συνδυασµού αυτών των υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται στη λήψη
αντιπαροχών από τρίτους ή στα συστήµατα αποδοχών της επιχείρησης επενδύσεων ή
παροχής κινήτρων.
Στην περίπτωση που η εταιρεία παρέχει σε Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο, τις επενδυτικές
υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών Πελατών, της εκτέλεσης εντολών για
λογαριασµό Πελατών, ή/ και οποιαδήποτε παρεπόµενη υπηρεσία άµεσα σχετιζόµενη µε
συναλλαγές στο πλαίσιο τέτοιων υπηρεσιών / δραστηριοτήτων:
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• Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση, τις υπηρεσίες που προσφέρει, τους
κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και υπηρεσίες,

• Παρέχει περιοδικές καταστάσεις µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια του
Πελάτη που φυλάσσονται από την εταιρεία,
ενώ διατηρεί το δικαίωµα να συµφωνεί σε περιορισµένη εφαρµογή των λεπτοµερών
απαιτήσεων που προβλέπονται σχετικά µε:
• την επιβεβαίωση εκτέλεσης της συναλλαγής,
• την πληροφόρηση για το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις, εκτός εάν, ανεξαρτήτως
της παρεχόµενης επενδυτικής υπηρεσίας, τα σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα
ενσωµατώνουν παράγωγα και ο Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος προτίθεται να τα
προσφέρει στους Πελάτες του,
• τις υποχρεώσεις πληροφόρησης για τη φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων
Πελατών,
• τις υποχρεώσεις σύναψης σύµβασης.
Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη όταν παρέχει σε Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο, τις
επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών Πελατών, της εκτέλεσης εντολών
για λογαριασµό Πελατών, ή/ και οποιαδήποτε παρεπόµενη υπηρεσία άµεσα σχετιζόµενη µε
συναλλαγές στο πλαίσιο τέτοιων υπηρεσιών / δραστηριοτήτων, να:
•

διενεργεί έλεγχο συµβατότητας για το παρεχόµενο προϊόν ή υπηρεσία, καθώς οι
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι θεωρείται ότι κατέχουν την απαιτούµενη εξειδίκευση, έτσι
ώστε να κατανοούν τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται µε τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που επιθυµούν να λάβουν,

•

εκτελεί εντολές για λογαριασµό Επιλέξιµων Αντισυµβαλλόµενων σύµφωνα µε τις αρχές
Βέλτιστης Εκτέλεσης της επιχείρησης επενδύσεων και να παρέχει στον Πελάτη έκθεση
βέλτιστης εκτέλεσης,

•

γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια που καταβάλλει
ή εισπράττει η εταιρεία,

•

παρέχει γνωστοποιήσεις για συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόµενη υποχρέωση.

12.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτίµηση της συµβατότητας και της καταλληλότητας των
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων κατά τη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών. Συγκεκριµένα η
εταιρεία ζητά από τον «Ιδιώτη» Πελάτη πληροφόρηση για την γνώση και την εµπειρία του έτσι
ώστε να εκτιµήσει αν ο Πελάτης είναι σε θέση να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται
µε το ζητούµενο επενδυτικό προϊόν. Ειδικότερα:

12.1. Αξιολόγηση Συμβατότητας
Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί έλεγχο συµβατότητας σε περίπτωση εκτέλεσης ή λήψης και
διαβίβασης εντολών επί πολύπλοκων χρηµατοπιστωτικών µέσων και σε κάθε περίπτωση
παροχής που η εκτέλεση ή η λήψη και η διαβίβαση της εντολής συνοδεύεται από πίστωση
του τιµήµατος.
Σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης ή λήψης και διαβίβασης εντολών Πελατών
σε µη πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα εξαιρουµένης της χορήγησης πιστώσεων, η
εταιρεία δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς να πραγµατοποιήσει τον Έλεγχο
Συµβατότητας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
o

οι παραπάνω υπηρεσίες συνδέονται µε µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜ∆ εφόσον πρόκειται για
µετοχές εταιρειών, προϊόντα της χρηµαταγοράς, οµόλογα εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας, ή σε ΠΜ∆
που δεν ενσωµατώνουν παράγωγα ή στα οποία έχουν ενσωµατωθεί δοµές που
καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του συναφούς κινδύνου, µετοχές ή
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µερίδια σε ΟΣΕΚΑ εξαιρουµένων των δοµηµένων ΟΣΕΚΑ, δοµηµένες καταθέσεις,
εξαιρουµένων εκείνων στις οποίες έχουν ενσωµατωθεί δοµές που καθιστούν δύσκολη
για τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου για την απόδοση ή το κόστος της πρόωρης
εξόδου από το προϊόν και άλλα µη σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα.

o

η υπηρεσία παρέχεται µε πρωτοβουλία του Πελάτη ή του δυνητικού Πελάτη.

o

ο Πελάτης έχει ενηµερωθεί σαφώς ότι για την παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών, η
εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να πραγµατοποιήσει έλεγχο συµβατότητας του
προσφερόµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου ή της παρεχόµενης υπηρεσίας και συνεπώς
ο Πελάτης δεν επωφελείται από τους κανόνες που σχετίζονται µε την παροχή αυξηµένου
επιπέδου προστασίας και πληροφόρησης για το εν λόγω µέσο/υπηρεσία. Η εταιρεία
λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να εντοπίσει και να αντιµετωπίσει τυχόν
περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων.

12.2. Έλεγχος Καταλληλότητας
Στο πλαίσιο της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών των επενδυτικών συµβουλών σε
διαρκή βάση και διαχείρισης χαρτοφυλακίου η εταιρεία επαναξιολογεί τα αποτελέσµατα του
ελέγχου Καταλληλότητας και επικαιροποιεί αυτόν, όποτε κρίνει απαραίτητο και ετησίως.
Σε περίπτωση οµάδας Πελατών, ο έλεγχος της γνώσης και εµπειρίας διενεργείται στο
πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές, ενώ οι
επενδυτικοί στόχοι και η οικονοµική κατάσταση στο πρόσωπο όλων. Σε περίπτωση
διαφορετικής αξιολόγησης λαµβάνεται υπόψη η πιο συντηρητική.
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή υποκείµενου Πελάτη, ο έλεγχος της γνώσης και
εµπειρίας διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις
συναλλαγές, δυνάµει της παρούσας, ενώ οι επενδυτικοί στόχοι και η οικονοµική κατάσταση
στο πρόσωπο του νοµικού προσώπου ή του υποκείµενου Πελάτη.

12.3. Έκθεση Καταλληλότητας
Επίσης η εταιρεία προβαίνει σε «Εκτίµηση Καταλληλότητας και Συµβατότητας» πριν από τη
απόφασή της για παροχή σε «Ιδιώτες» Πελάτες της υπηρεσιών επενδυτικών συµβουλών.
Εν προκειµένω η εταιρεία ζητά πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την εµπειρία τους για
να κατανοήσει τους κινδύνους που συνεπάγεται η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών,
καθώς και πληροφορίες για την οικονοµική τους κατάσταση και τους επενδυτικούς τους
στόχους. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης, η εταιρεία εκτιµά το επενδυτικό προφίλ του
κάθε Πελάτη και παρέχει µόνο τις υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για αυτόν.
Σε ότι αφορά τους «Επαγγελµατίες» Πελάτες η εταιρεία δύναται να υποθέσει ότι οι
συγκεκριµένοι Πελάτες έχουν την εµπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν
τους κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους
παρέχονται κατά τη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών.
Η εταιρεία προβαίνει σε «Εκτίµηση Καταλληλότητας και Συµβατότητας» πριν από τη
απόφασή της για παροχή σε «Επαγγελµατίες» Πελάτες της υπηρεσιών επενδυτικών
συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ζητά πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική
τους κατάσταση και τους επενδυτικούς τους στόχους. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης,
η εταιρεία εκτιµά το επενδυτικό προφίλ του κάθε Πελάτη και παρέχει µόνο τις υπηρεσίες που
κρίνονται κατάλληλες για αυτόν.
Σε περίπτωση που η εταιρεία, δεν λάβει από τον Πελάτη τις παραπάνω πληροφορίες που
απαιτούνται για την εκτίµηση της καταλληλότητας, δεν προβαίνει στην παροχή επενδυτικών
συµβουλών προς τον συγκεκριµένο Πελάτη ή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.
Εάν ο Πελάτης δεν παρέχει την απαιτούµενη πληροφόρηση ή εάν η εταιρεία θεωρήσει, µε
βάση τη διαθέσιµη πληροφόρηση, ότι τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα δεν είναι κατάλληλα,
προειδοποιεί τον Πελάτη πριν προβεί στην παροχή της υπηρεσίας.
Κατά την παροχή επενδυτικών συµβούλων, η εταιρεία χορηγεί στον Πελάτη έκθεση
καταλληλότητας, η οποία περιλαµβάνει περιγραφή της παρεχόµενης συµβουλής και του
τρόπου µε τον οποίο η παρεχόµενη πρόταση είναι κατάλληλη για τον Πελάτη,
συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο ικανοποιεί τους στόχους του και τις
προσωπικές περιστάσεις σε σχέση µε την αιτούµενη επενδυτική διάρκεια, τη γνώση και την
εµπειρία του, τη στάση του προς τους κινδύνους και τη δυνατότητα ζηµίας. Η έκθεση αυτή
χορηγείται στον Πελάτη πριν τη διενέργεια της συναλλαγής πλην της περίπτωσης σύµβασης
εξ αποστάσεως εφόσον έχει συναινέσει σχετικά ο Πελάτης στο σχετικό πεδίο της σύµβασης
παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
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Στις περιπτώσεις που η εταιρεία παρέχει Επενδυτικές Συµβουλές σε διαρκή βάση τον
Πελάτη ή στην περίπτωση διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αποστέλλει σε ετήσια βάση περιοδική
έκθεση καταλληλότητας, η οποία περιλαµβάνει επικαιροποιηµένη δήλωση σχετικά µε τον
τρόπο µε τον οποίο η επένδυση ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις, στους στόχους και στα
χαρακτηριστικά του Πελάτη. Μεταγενέστερες εκθέσεις µπορούν να περιορίζονται στο να
καλύπτουν αλλαγές στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή/και στις
συνθήκες του Πελάτη και να µην επαναλαµβάνουν όλες τις λεπτοµέρειες της πρώτης
έκθεσης.
Οι εκθέσεις Καταλληλότητας χορηγούνται στον Πελάτη µέσω σταθερού µέσου ή µέσω
επιγραµµικού (online) συστήµατος µε προηγούµενη ειδοποίηση του Πελάτη µέσω email.
Η εταιρεία διατηρεί αρχείο των παρεχόµενων στον Πελάτη επενδυτικών συµβουλών και
εκθέσεων καταλληλότητας, ακόµη και αν αυτές δεν οδήγησαν σε συναλλαγές σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και των σχετικών
εκθέσεων καταλληλότητας (αρχικής και περιοδικών).

13.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

Στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών από την εταιρεία (στις
οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η παροχή ανεξάρτητων
επενδυτικών συµβουλών), η εταιρεία µπορεί να καταβάλλει ή να εισπράττει αµοιβές ή
προµήθειες, να παρέχει ή να λάβει µη χρηµατικά οφέλη σε/από τρίτο.
Η είσπραξη ή η καταβολή αυτών των αµοιβών, προµηθειών ή µη-χρηµατικών οφελών είτε
αφορά παρασχεθείσα υπηρεσία είτε στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας
που προσφέρεται στον Πελάτη. Ενδεικτικά, η εταιρεία µπορεί να καταβάλλει ή να εισπράττει
αντιπαροχές από τρίτους:
για τη µεσολάβηση στη διαβίβαση των εντολών Πελατών της σε τρίτους.
για να παρέχει στους Πελάτες της έντυπες αναφορές, αντί αυτές να προσφέρονται
στους Πελάτες από την εταιρεία (τρίτο) που παρέχει το προϊόν, προκειµένου να
επιτευχθεί ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της συναλλαγής.
για να παρέχει στους Πελάτες της επιπλέον αναφορές συγκριτικά µε αυτές που
απαιτούνται από τη νοµοθεσία.
για να παρέχει στους Πελάτες της πληροφορίες σχετικά µε τα χαρτοφυλάκιά τους, σε
ad hoc βάση.
για λόγους σύστασης Πελάτη.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει και τηρεί Πολιτική Αντιπαροχών. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε
τη φύση, το ποσό ή τη µέθοδο υπολογισµού των εν λόγω αµοιβών/προµηθειών ή άλλων µη
χρηµατικών οφελών που ενδεχοµένως υφίστανται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών και
παρεπόµενων υπηρεσιών, είναι διαθέσιµες και παρέχονται στον Πελάτη κατόπιν αιτήµατος
του.

33

∆ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ MiFID ΙΙ (Ν.4514/2018)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
I.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας ενηµέρωσης χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι τα επενδυτικά
µέσα που ορίζονται Τµήµα Γ’ του Παραρτήµατος Ι του Ν.4514/2018, στα οποία µπορεί να
επενδύσει κάποιος. Ως τέτοια θεωρούνται ενδεικτικά οι µετοχές, οι οµολογίες, τα δικαιώµατα,
οι µετατρέψιµες οµολογίες, τα Έντοκα Γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα Οµολογιακά
∆άνεια επιχειρήσεων / ∆ιεθνών Οργανισµών / Ελληνικού ∆ηµοσίου και Κρατικών Τραπεζών,
τα Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου δραχµικά και σε ξένο νόµισµα και τέλος τα παράγωγα
προϊόντα. Οι αξίες οι οποίες διαπραγµατεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών είναι οι µετοχές, τα οµόλογα (τραπεζικά και ελληνικού ∆ηµοσίου), οι οµολογίες των
ανωνύµων εταιρειών (κοινές, ανταλλάξιµες και µετατρέψιµες), καθώς και τα δικαιώµατα
προτίµησης. Ο µεγαλύτερος όγκος συναλλαγών, καθηµερινά, αφορά τις συναλλαγές των
µετοχών.
Η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα εγκυµονεί κινδύνους. Πρόκειται για τον κίνδυνο που
αναλαµβάνουν οι επενδυτές στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου να χάσουν µέρος ή
ολόκληρο το κεφάλαιό τους. Η έννοια του κινδύνου µίας επένδυσης, συνίσταται στην
απόκλιση των πραγµατοποιηθεισών αποδόσεων ως προς τις αντίστοιχες αναµενόµενες. Οι
επενδυτές αναλαµβάνουν κινδύνους διότι µόνον η ανάληψή τους δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για υψηλότερες αποδόσεις. Όσο πιο µεγάλα τα πιθανά κέρδη, τόσο πιο µεγάλο
το ρίσκο της επένδυσης. Σηµειωτέον ότι η αντίστροφη σχέση ∆ΕΝ ισχύει κατά κανόνα διότι
όσο αυξάνει το ρίσκο δεν εξασφαλίζει στον επενδυτή µε σιγουριά πιο µεγάλα κέρδη.
Όταν ένας επενδυτής δεν θέλει να αναλάβει κινδύνους, θα αποζηµιωθεί µε την ελάχιστη
απόδοση, η οποία ισούται µε το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk free rate), συνεπώς η επίτευξη
επιδόσεων µεγαλύτερων του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο, συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι είναι
ευθέως ανάλογοι των αναµενόµενων αποδόσεων. Παρά το γεγονός ότι η κλιµάκωση των
κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώµενη από ποικίλες παραµέτρους που θα παρατεθούν µε
συντοµία στη συνέχεια, η διενέργεια επένδυσης σε χρηµατοπιστωτικά µέσα συνεπάγεται
πάντοτε έκθεση σε κινδύνους που δεν µπορούν να καλυφθούν πλήρως. Οι κίνδυνοι αυτοί
συνίστανται, γενικώς, στη µείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόµη, και στην απώλεια του
επενδυόµενου ποσού. Υπό περιστάσεις, µάλιστα, µπορεί να δηµιουργηθεί υποχρέωση
καταβολής από τον Πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς
κάλυψη ζηµίας που µπορεί να γεννηθεί.
Στη συνέχεια, υπό ΙΙ. παρατίθενται οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι. Υπό ΙΙΙ. παρατίθενται οι
κίνδυνοι που συνδέονται µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ως προς τα οποία είναι δυνατή η
κατάρτιση συναλλαγών µέσω της εταιρείας. Υπό IV., παρατίθενται οι επενδυτικοί κίνδυνοι που
συνδέονται µε τις κατ’ ιδίαν επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες. Και στο σηµείο αυτό
παρατίθενται οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τις επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που
παρέχει στους Πελάτες της η εταιρεία. Τέλος, υπό V παρατίθενται οι επενδυτικοί κίνδυνοι που
συνδέονται µε συναλλαγές σε Αναδυόµενες Αγορές και Αγορές Χαµηλής Εµπορευσιµότητας.
Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή του Πελάτη στην ανάγκη να µελετήσει προσεκτικά το παρόν
και να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη του το περιεχόµενό του όταν λαµβάνει τις επενδυτικές του
αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή, ως προς τις οποίες θεωρεί ότι
δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή την απαραίτητη εµπειρία.

II.

Χρηματοπιστωτικά Μέσα (Φύση-Κίνδυνοι)

1.1. Συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για Ιδιώτες επενδυτές (PRIIP). Πριν από
την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών επί των συγκεκριµένων Χρηµατοπιστωτικών Μέσων
σε Ιδιώτες Πελάτες, η εταιρεία εξαντλεί την πληροφόρησή της στον Πελάτη στην παράδοση
του σχετικού εγγράφου βασικών πληροφοριών (ΕΒΠ), όπως αυτό προβλέπεται στη σχετική
νοµοθεσία και όπως αυτό καταρτίζεται και δηµοσιεύεται από τον εκδότη του συγκεκριµένου
χρηµατοπιστωτικού µέσου στην ιστοσελίδα του. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση µε τις
επιβαλλόµενες προµήθειες. Στο πλαίσιο αυτό ο Πελάτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το
σχετικό έγγραφο καθώς και τυχόν λοιπά συνοδευτικά έγγραφα των σχετικών
χρηµατοπιστωτικών µέσων και να υποβάλει στην εταιρεία τυχόν απορίες πριν την κατάρτιση
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της συναλλαγής. Η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο του
συγκεκριµένου ΕΒΠ.

1.2. Σε περιπτώσεις συναλλαγών επί συσκευασµένων επενδυτικών προϊόντων (PRIIPs)
µε µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως τηλεφωνικά ή µέσω υπολογιστή, η εταιρεία δεν
είναι σε θέση αντικειµενικά να παρέχει το ΕΒΠ πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Στις
περιπτώσεις αυτές και ανάλογα µε το τι θα επιλέξει ο Πελάτης, η εταιρεία είτε µπορεί να
καθυστερήσει τη συναλλαγή µέχρι ο Πελάτης να λάβει το ΕΒΠ, είτε να προχωρήσει άµεσα στη
συναλλαγή εφόσον συναινεί ο Πελάτης και να λάβει το ΕΒΠ µετά τη συναλλαγή.
1.3. Ο Πελάτης λαµβάνει το ΕΒΠ εγγράφως ή µε σταθερό µέσο ή µε απλή υπόδειξη
ηλεκτρονική ή έγγραφη από την εταιρεία του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται αναρτηµένο
το σχετικό ΕΒΠ ανάλογα µε την επιλογή του Πελάτη
1.4. Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά µέσα. Γενικές πληροφορίες για τα Χρηµατοπιστωτικά
Μέσα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία επί αυτών περιγράφονται στο παρόν
προσυµβατικό πακέτο ενηµέρωσης. Ο Πελάτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το σχετικό
έγγραφο καθώς και τυχόν λοιπά συνοδευτικά έγγραφα των σχετικών χρηµατοπιστωτικών
µέσων και να υποβάλει στην εταιρεία τυχόν απορίες πριν την κατάρτιση της συναλλαγής.
1.5. Πολύπλοκα και µη Χρηµατοπιστωτικά Μέσα
1.5.1. Μη πολύπλοκα ΧΜ: Η εταιρεία αντιµετωπίζει ως µη πολύπλοκα τα κάτωθι
χρηµατοπιστωτικά µέσα:
•
Εισηγµένες µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε
ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜ∆ εφόσον πρόκειται για µετοχές εταιρειών και
εξαιρουµένων µετοχών σε οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων µη ΟΣΕΚΑ και µετοχών
στις οποίες έχουν ενσωµατωθεί παράγωγα (παρακαλούµε όπως ανατρέξετε στην Ενότητα
10: Χρηµατοπιστωτικά Μέσα).
•

Μέσα χρηµαταγοράς, εξαιρουµένων εκείνων στα οποία ενσωµατώνονται παράγωγα.

•
Οµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜ∆, εξαιρουµένων
αυτών όπου ενσωµατώνονται παράγωγα ή στα οποία έχουν ενσωµατωθεί δοµές που
καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του συναφούς κινδύνου.
•

Μετοχές ή Μερίδια σε ΟΣΕΚΑ και ETF εξαιρουµένων των δοµηµένων ΟΣΕΚΑ.

•
∆οµηµένες καταθέσεις, εξαιρουµένων εκείνων στις οποίες έχουν ενσωµατωθεί δοµές
που καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου για την απόδοση ή το
κόστος της πρόωρης εξόδου από το προϊόν.
1.5.2. Χρηµατοπιστωτικό µέσο µη προσδιοριζόµενο ρητά παραπάνω θεωρείται µη
πολύπλοκο εφόσον πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
• δεν είναι κινητή αξία που παρέχει δικαίωµα αγοράς ή πώλησης παρόµοιων κινητών
αξιών ή επιδεχόµενη διακανονισµό µε ρευστά διαθέσιµα προσδιοριζόµενο κατ’
αναφορά προς κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις, εµπορεύµατα ή άλλους
δείκτες ή µεγέθη·
• υπάρχουν συχνές ευκαιρίες εκχώρησης, εξόφλησης ή µε άλλο τρόπο ρευστοποίησής
του, σε τιµές που είναι δηµόσια διαθέσιµες στους συµµετέχοντες στην αγορά και
αποτελούν είτε τιµές της αγοράς είτε τιµές που διατίθενται ή επικυρώνονται από
συστήµατα αποτίµησης µη εξαρτώµενα από τον εκδότη·
• δεν συνεπάγεται για τον Πελάτη καµία πραγµατική ή δυνητική υποχρέωση
υπερβαίνουσα το κόστος απόκτησης του µέσου·
• ενσωµατώνει ρήτρα, όρο ή στοιχείο ενεργοποίησης που θα µπορούσε να µεταβάλλει
ριζικά τη φύση ή τον κίνδυνο της επένδυσης ή το προφίλ απόσβεσης, όπως για
παράδειγµα επενδύσεις που ενσωµατώσουν το δικαίωµα µετατροπής του µέσου σε
διαφορετική επένδυση·
• δεν περιλαµβάνει τυχόν ρητές ή σιωπηρές επιβαρύνσεις εξόδου που έχουν ως
αποτέλεσµα τη µεταβολή της επένδυσης σε µη ρευστοποιήσιµη, ακόµα και αν
υπάρχουν πρακτικά συχνές ευκαιρίες για διάθεση, εξαγορά ή άλλου είδους
πραγµατοποίηση της επένδυσης·
35

∆ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ MiFID ΙΙ (Ν.4514/2018)
• διατίθενται στο κοινό επαρκώς κατανοητές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του και
είναι πιθανό ότι αυτές είναι εύκολα κατανοητές, ώστε να παρέχεται στο µέσο Ιδιώτη
Πελάτη η δυνατότητα να λάβει ενηµερωµένη απόφαση να διενεργήσει ή όχι µια
συναλλαγή στο εν λόγω χρηµατοπιστωτικό µέσο.

1.5.3. Πολύπλοκα ΧΜ. Η εταιρεία αντιµετωπίζει τα κάτωθι ΧΜ ως πολύπλοκα:
Χρεωστικοί τίτλοι µε ενσωµατωµένο παράγωγο
Ως ενσωµατωµένο παράγωγο θεωρείται το στοιχείο εκείνο του χρεωστικού τίτλου το οποίο
προκαλεί την τροποποίηση µέρους ή του συνόλου των ταµειακών ροών, που σε διαφορετική
περίπτωση θα προέκυπταν από τον τίτλο, σύµφωνα µε µία ή περισσότερες ορισθείσες
µεταβλητές.
Ενδεικτικά παραδείγµατα:
(α) Μετατρέψιµα και ανταλλάξιµα οµόλογα.
(β) Οµόλογα συνδεδεµένα µε δείκτες (indexed bonds) και πιστοποιητικά επένδυσης στην
επίδοση υποκείµενων µέσων (turbo certificates).
(γ) Υπό αίρεση µετατρέψιµα οµόλογα.
(δ) Οµόλογα µε δικαίωµα ανάκλησης ή εξαργύρωσης (callable or puttable bonds).
(ε) Χρεόγραφα συνδεδεµένα µε τον πιστωτικό κίνδυνο (credit linked notes).
(στ) ∆ικαιώµατα αγοράς σε καθορισµένη τιµή (warrants). Χρεωστικοί τίτλοι στους οποίους
έχουν ενσωµατωθεί δοµές που καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του
κινδύνου
Χρεωστικοί τίτλοι στους οποίους έχουν ενσωµατωθεί δοµές που καθιστούν δύσκολη
για τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου
Στους χρεωστικούς τίτλους στους οποίους έχουν ενσωµατωθεί δοµές που καθιστούν δύσκολη
για τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:
(α) Χρεωστικοί τίτλοι των οποίων η απόδοση εξαρτάται από την επίδοση µιας καθορισµένης
οµάδας στοιχείων ενεργητικού. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι
των οποίων η απόδοση ή η επίδοση εξαρτάται από τις εισπρακτέες απαιτήσεις, είτε
σταθερές είτε ανακυκλούµενες, που προκύπτουν από τα στοιχεία ενεργητικού της
υποκείµενης οµάδας.
Παραδείγµατα:
αξιόγραφα και εµπορικά χρεόγραφα από τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων
(Asset-backed securities και asset-backed commercial papers),
− αξιόγραφα από τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (Residential Mortgage
Backed Securities – RMBS),
− αξιόγραφα από τιτλοποίηση ενυπόθηκων εµπορικών …
(β) Χρεωστικοί τίτλοι των οποίων η απόδοση είναι µειωµένης εξασφάλισης έναντι της
εξόφλησης χρέους προς τρίτους. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται χρεωστικοί
τίτλοι οι οποίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση αθέτησης των
υποχρεώσεων του εκδότη, οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων µε προτεραιότητα εξόφλησης να
έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία του εκδότη κατά προτεραιότητα έναντι των
κατοχών χρεωστικών τίτλων µειωµένης εξασφάλισης.
−

Παραδείγµατα:
− χρεωστικοί τίτλοι µειωµένης εξασφάλισης,
− πιστοποιητικά (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 27 της MiFIR).
(γ) Χρεωστικοί τίτλοι µε δυνατότητα τροποποίησης των ταµειακών ροών του µέσου κατά τη
διακριτική ευχέρεια του εκδότη. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι
οι οποίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η αναµενόµενη ροή εσόδων ή η
αποπληρωµή του κεφαλαίου να εξαρτάται από µεταβλητές που ορίζει ο εκδότης κατά τη
διακριτική του ευχέρεια.
(δ) Χρεωστικοί τίτλοι χωρίς συγκεκριµένη ηµεροµηνία εξαγοράς ή λήξης. Σε αυτή την
κατηγορία περιλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο
ώστε να µην υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης και, κατ' επέκταση, συνήθως ούτε
αποπληρωµή του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί.
Παράδειγµα:
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− Οµόλογα στο διηνεκές (perpetual bonds).
(ε) Χρεωστικοί τίτλοι µε ασυνήθιστο ή άγνωστο υποκείµενο. Σε αυτή την κατηγορία
περιλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η
αναµενόµενη ροή εσόδων ή αποπληρωµή του κεφαλαίου να εξαρτάται από µεταβλητές οι
οποίες είναι ασυνήθιστες ή άγνωστες στον µέσο Ιδιώτη επενδυτή.

Παραδείγµατα:
χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι αναφέρονται σε υποκείµενα, όπως µη δηµοσιοποιηµένοι
δείκτες αναφορές, σύνθετοι δείκτες, εξειδικευµένες αγορές, ιδιαιτέρως τεχνικά µέτρα
(µεταξύ άλλων µεταβλητότητα τιµής και συνδυασµοί µεταβλητών),
− οµόλογα καταστροφών.
(στ) Χρεωστικοί τίτλοι µε σύνθετους µηχανισµούς προσδιορισµού ή υπολογισµού της
απόδοσης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν
δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η αναµενόµενη ροή εσόδων να µπορεί να διαφοροποιείται
συχνά ή/και σηµαντικά σε διαφορετικά χρονικά σηµεία κατά τη διάρκεια του τίτλου είτε
λόγω εκπλήρωσης συγκεκριµένων προκαθορισµένων προϋποθέσεων ορίων είτε λόγω
επέλευσης συγκεκριµένων χρονικών σηµείων.
(ζ) Χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι είναι δοµηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε το ποσό του κεφαλαίου
ενδέχεται να µην αποπληρώνεται ολοσχερώς. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται
χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν τέτοια δοµή ή υπόκεινται σε µηχανισµό ο οποίος, σε
συγκεκριµένες περιστάσεις, ενεργοποιεί τη µερική αποπληρωµή (ή τη µη αποπληρωµή)
του κεφαλαίου. - χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι είναι επιλέξιµοι για σκοπούς διάσωσης µε ίδια
µέσα.
(η) Χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι εκδίδονται από φορείς ειδικού σκοπού όταν η ονοµασία του
χρεωστικού τίτλου ή η επωνυµία του φορέα ειδικού σκοπού ενδέχεται να παραπλανήσει
τους επενδυτές ως προς την ταυτότητα του εκδότη ή του εγγυητή.
(θ) Χρεωστικοί τίτλοι µε σύνθετους µηχανισµούς εγγύησης. Σε αυτή την κατηγορία
περιλαµβάνονται χρεωστικοί τίτλοι τους οποίους έχει εγγυηθεί τρίτο µέρος και οι οποίοι
έχουν δοµηθεί κατά τρόπο που καθιστά πολύπλοκο για τον επενδυτή να αξιολογήσει µε
ακρίβεια τον τρόπο µε τον οποίο ο µηχανισµός εγγύησης επηρεάζει την έκθεση της
επένδυσης σε κίνδυνο.
−

Παραδείγµατα:
Χρεωστικοί τίτλοι µε µηχανισµό εγγύησης βάσει του οποίου η ενεργοποίηση της
εγγύησης εξαρτάται από µία ή περισσότερες προϋποθέσεις πέραν της αθέτησης των
υποχρεώσεων του εκδότη,
− Χρεωστικοί τίτλοι µε µηχανισµό εγγύησης βάσει του οποίου το επίπεδο της εγγύησης
ή η ενεργοποίηση της εγγύησης υπόκειται σε χρονικούς περιορισµούς.
(ι) Χρεωστικοί τίτλοι µε χαρακτηριστικά µόχλευσης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται
χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η απόδοση ή η ζηµία του
επενδυτή ενδέχεται να αποτελεί πολλαπλάσιο της αρχικής επένδυσης.
−

∆οµηµένες καταθέσεις στις οποίες έχουν ενσωµατωθεί δοµές που καθιστούν δύσκολη
για τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου απόδοσης
Η δοµή που καθιστά δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου απόδοσης
υφίσταται όταν:
(α) η λαµβανόµενη απόδοση επηρεάζεται από µία ή περισσότερες µεταβλητές.
Παραδείγµατα:
∆οµηµένες καταθέσεις στις οποίες η απόδοση καταβάλλεται µόνο όταν µια οµάδα
µέσων ή στοιχείων ενεργητικού επιτύχει καλύτερη επίδοση από έναν συγκεκριµένο
δείκτη αναφοράς·
− ∆οµηµένες καταθέσεις στις οποίες η απόδοση προσδιορίζεται µε συνδυασµό δύο ή
περισσότερων δεικτών.
(β) η σχέση µεταξύ απόδοσης και συναφούς µεταβλητής ή µηχανισµού για τον προσδιορισµό
ή υπολογισµό της απόδοσης είναι σύνθετη.
−

Παραδείγµατα:
−

∆οµηµένες καταθέσεις οι οποίες έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε ο µηχανισµός
βάσει του οποίου αποτυπώνεται το επίπεδο τιµής ενός δείκτη στην απόδοση να
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περιλαµβάνει διάφορα στοιχεία της αγοράς 12 (π.χ. πρέπει να επιτευχθεί ένα ή
περισσότερα όρια) ή διάφορες µετρήσεις του δείκτη σε διαφορετικές ηµεροµηνίες,
− ∆οµηµένες καταθέσεις οι οποίες έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε το κεφαλαιακό
κέρδος ή ο πληρωτέος τόκος να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συγκεκριµένες
καθορισµένες περιστάσεις,
− ∆οµηµένες καταθέσεις οι οποίες έχουν δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η αναµενόµενη
ροή εσόδων να µπορεί να διαφοροποιείται συχνά ή/και σηµαντικά σε διαφορετικά
χρονικά σηµεία κατά τη διάρκεια του τίτλου.
(γ) η µεταβλητή που χρησιµοποιείται στον υπολογισµό της απόδοσης είναι ασυνήθιστη ή
άγνωστη για τον µέσο Ιδιώτη επενδυτή·

Παράδειγµα:
∆οµηµένες καταθέσεις των οποίων η απόδοση συνδέεται µε εξειδικευµένες αγορές,
µε κάποιον εσωτερικό δείκτη ή άλλο δείκτη που δεν δηµοσιεύεται, µε σύνθετο δείκτη
ή µε κάποιο ιδιαιτέρως τεχνικό µέτρο, όπως η µεταβλητότητα της τιµής στοιχείου του
ενεργητικού.
(δ) η σύµβαση παρέχει στο πιστωτικό ίδρυµα το δικαίωµα µονοµερούς πρόωρης λύσης της
συµφωνίας.
−

∆οµηµένες καταθέσεις στις οποίες έχουν ενσωµατωθεί δοµές που καθιστούν δύσκολη
για τον Πελάτη την κατανόηση του κόστους πρόωρης εξόδου
Η δοµή που καθιστά δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του κόστους πρόωρης εξόδου
από το προϊόν υφίσταται όταν το κόστος εξόδου δεν είναι:
(α) σταθερό χρηµατικό ποσό·
Παραδείγµατα:
∆οµηµένες καταθέσεις µε µεταβλητό ή µέγιστο κόστος εξόδου (π.χ. σε περίπτωση
πρόωρης εξόδου χρεώνεται προµήθεια έως 300 ευρώ)·
− ∆οµηµένες καταθέσεις οι οποίες αναφέρουν πως το κόστος εξόδου υπολογίζεται µε
βάση κάποιον µεταβλητό παράγοντα, όπως κάποιο επιτόκιο.
(β) σταθερό χρηµατικό ποσό για κάθε µήνα (ή µέρος του µήνα ) που υπολείπεται έως το
τέλος της συµφωνηµένης διάρκειας·
−

Παράδειγµα:
∆οµηµένες καταθέσεις µε µεταβλητό ή µέγιστο κόστος εξόδου ανά µήνα που
υπολείπεται έως το τέλος της συµφωνηµένης διάρκειας (π.χ. σε περίπτωση πρόωρης
εξόδου χρεώνεται προµήθεια έως 50 ευρώ ανά µήνα).
(γ) σταθερό ποσοστό του κατατεθειµένου ποσού.
−

Παράδειγµα:
−

∆οµηµένες καταθέσεις µε κόστος εξόδου το οποίο ισούται κατ' ελάχιστον µε το ποσό
της δεδουλευµένης απόδοσης έως την ηµεροµηνία πρόωρης εξόδου.

1.6. Χρηµατοπιστωτικά µέσα δεκτικά υπαγωγής στο καθεστώς εξυγίανσης του
Ν.4335/2015 (Ο∆ΗΓΙΑ 2014/59/ΕΕ)
1.6.1. Εισαγωγή
Με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ («BRRD»), η οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε
το ν.4335/2015 [άρθρο δεύτερο, «Ανάκαµψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση οδηγίας 2014/59/ΕΕ, EE L 173)»], προβλέπεται,
µεταξύ άλλων, η δυνατότητα των αρχών εξυγίανσης (για την Ελλάδα, εταιρεία της Ελλάδος ή
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση) να ασκούν και να εφαρµόζουν τις εξουσίες και τα
εργαλεία εξυγίανσης (resolution) προβληµατικών (failing) πιστωτικών ή άλλων ιδρυµάτων που
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία.
Ως εναλλακτική της κρατικής διάσωσης (government bail-out), η εξυγίανση προβληµατικών
πιστωτικών ιδρυµάτων αποτελεί µια νέα προσέγγιση, η οποία µπορεί να έχει σηµαντικές
συνέπειες για τους επενδυτές, καθόσον ενδέχεται να επηρεάσει χρηµατοπιστωτικά µέσα
εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύµατος (ενδεικτικά µετοχές, οµολογίες, κ.λπ.) που δεν είναι
εξασφαλισµένα µε επαρκή στοιχεία του ενεργητικού ή άλλες εξασφαλίσεις ή δεν υπόκεινται σε
ειδική προστασία υπό την BRRD. Κατά συνέπεια, οι επενδυτές που έχουν επενδύσει στα εν
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λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν εκδοθεί από προβληµατικά ιδρύµατα και οντότητες,
είναι δυνατό να υποστούν πλήρη ή µερική απώλεια και ζηµία των επενδύσεών τους υπό
εξυγίανση, καθώς δε θα µπορούν να ελπίζουν σε κρατική διάσωση των προβληµατικών
πιστωτικών ιδρυµάτων.

1.6.2. Συναφείς κίνδυνοι
Με βάση τα ανωτέρω, ορισµένοι από τους κινδύνους που σχετίζονται ιδιαίτερα µε τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι δεκτικά υπαγωγής σε καθεστώς εξυγίανσης και τη διάθεσή
τους στους Πελάτες, συνίστανται στους εξής:
Πιστωτικός κίνδυνος / κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. Ο κίνδυνος αυτός που συνδέεται µε
τη φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύµατος, µπορεί να ενισχυθεί από την πιθανή έλλειψη
σαφών ενδείξεων ως προς το χρόνο παρέµβασης της αρχής εξυγίανσης και την αδυναµία
κατανόησης από τους επενδυτές του καθεστώτος και της λειτουργίας της εξυγίανσης και του
κινδύνου απώλειας της επένδυσης, ιδίως σε σχέση µε τον κίνδυνο απώλειας της επένδυσης
υπό περιστάσεις αφερεγγυότητας εκτός του πλαισίου της εξυγίανσης.
Κίνδυνος ρευστότητας. Η έλλειψη της προστασίας της κρατικής διάσωσης και η δυνατότητα
υπαγωγής των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων σε καθεστώς εξυγίανσης τα
καθιστά περισσότερο ευάλωτα σε συνθήκες πίεσης των αγορών. Επίσης, εφόσον για τα εν
λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα δεν υφίσταται επαρκούς ρευστότητας δευτερογενής αγορά, θα
είναι ακόµα δυσχερέστερο για τους επενδυτές να διακρίνουν και να αντιδράσουν στις
διάφορες ενδείξεις που ενδέχεται να παρουσιάζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα σχετικά µε την
οικονοµική τους κατάσταση.
Κίνδυνος συγκέντρωσης. Το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα
διατίθενται από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις ΕΠΕΥ που τα έχουν δηµιουργήσει σε
µεγάλο βαθµό προς τους Πελάτες τους («self-placement»), µπορεί να ενισχύσει τον κίνδυνο
ανεπαρκούς διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων αυτού του είδους προϊόντων.
1.6.3. Επίµαχα χρηµατοπιστωτικά µέσα
Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που υπάγονται στο καθεστώς εξυγίανσης είναι όλα τα µη
εξασφαλισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα ιδρύµατος ή οντότητας, που καταλαµβάνεται από το
πεδίο εφαρµογής της BRRD. Οι περιπτώσεις αυτές καλύπτουν:
(α) πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων (στην Ελλάδα ΕΠΕΥ) που είναι
εγκατεστηµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
(β) χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην EE, όταν το χρηµατοδοτικό
ίδρυµα είναι θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης επενδύσεων,
(γ) χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, µεικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες
συµµετοχών και µεικτές εταιρείες συµµετοχών που είναι εγκατεστηµένες στην ΕΕ,
(δ) µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες σε κράτος - µέλος,
µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ, µητρικές µεικτές
χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες σε κράτος - µέλος, µητρικές
µεικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ.
Ως χρηµατοπιστωτικά µέσα νοούνται τα µη εξασφαλισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα που
εκδίδουν τα ως άνω ιδρύµατα και οντότητες και τα οποία υπάγονται στη MiFID II, όπως
ενδεικτικά µετοχές, οµολογίες, κτλ.
1.6.4. Ενδεχόµενες επιπτώσεις για τους επενδυτές
Οι επιπτώσεις για τους επενδυτές σε περίπτωση εφαρµογής της εξυγίανσης εξαρτώνται
σηµαντικά από τη θέση τους στη σειρά κατάταξης των δανειστών, η οποία µπορεί να έχει
µεταβληθεί λόγω της πρόβλεψης προτεραιότητας των καταθετών. Για παράδειγµα, σε
περίπτωση επένδυσης σε οµολογίες µειωµένης εξασφάλισης, είναι πιθανό, ανάλογα µε το
µέτρο εξυγίανσης που µπορεί να εφαρµοστεί ή εφόσον λάβει χώρα περίπτωση διαγραφής και
µετατροπής των οµολογιών/τίτλων επένδυσης, οι επενδυτές να βρεθούν σε δυσµενέστερη
θέση σε σχέση µε του κατόχους τίτλων αυξηµένης εξασφάλισης. Επίσης, κάτοχοι
χρηµατοπιστωτικών µέτρων χωρίς εξασφαλίσεις θα βρεθούν σε δυσµενέστερη θέση σε σχέση
µε τους καταθέτες, των οποίων οι καταθέσεις είναι επιλέξιµες για προστασία από σύστηµα
εγγύησης καταθέσεων.
Εξάλλου, η έκταση της ενδεχόµενης ζηµίας ενός επενδυτή εξαρτάται επίσης σηµαντικά από
το ύψος και το ποσοστό των απαιτήσεων που κατατάσσονται στην ίδια ή σε χειρότερη θέση
από τη θέση στην οποία κατατάσσεται ο ίδιος µε τη δική του απαίτηση. Ειδικότερα:
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(α) Σε περίπτωση υπαγωγής σε εξυγίανση:
i. Το επενδεδυµένο ή/και το τυχόν οφειλόµενο ποσό µπορεί να εκµηδενισθεί ή η κινητή
αξία µπορεί να µετατραπεί σε κοινές µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας για σκοπούς
σταθεροποίησης και απορρόφησης απωλειών.
ii. Τυχόν µεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού σε µεταβατικό ίδρυµα ή στο πλαίσιο
πώλησης δραστηριοτήτων ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα του ιδρύµατος να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωµής που υπέχει.
iii. Η ωρίµαση (ληκτότητα) των µέσων ή το επιτόκιο αυτών ενδέχεται να µεταβληθούν και
οι πληρωµές να ανασταλούν για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
(β) Η ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς οποιωνδήποτε χρεογράφων χωρίς
εξασφαλίσεις ενδέχεται να είναι ευαίσθητη στις διακυµάνσεις στη αγορές
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
(γ) Οι υφιστάµενοι µηχανισµοί ρευστότητας (π.χ. συµβάσεις επαναγοράς από τον εκδότη –
ίδρυµα) ενδέχεται να µην προστατεύσουν τους επενδυτές από την κατ’ ανάγκη
ρευστοποίηση των εν λόγω µέσων έναντι ποσού σηµαντικά χαµηλότερου από το αρχικό
ποσό επένδυσης, σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής δυσχέρειας της εκδότριας
επιχείρησης.
(δ) Οι πιστωτές έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης, εφόσον η αντιµετώπισή τους κατά την
εξυγίανση είναι λιγότερο ευνοϊκή από την αντιµετώπιση που θα είχαν υπό την πτωχευτική
διαδικασία κατά τις γενικές διατάξεις. Πληρωµές αποζηµιώσεων, αν υπάρξουν, ενδέχεται
να καθυστερήσουν σηµαντικά σε σχέση µε τους συµβατικά προβλεπόµενους χρόνους
πληρωµών (κατά τον ίδιο τρόπο που ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην ανάκτηση
της αξίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας).

III.

Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι του τρόπου λειτουργίας της
κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, αναφύονται δε υπό
περιστάσεις που δεν µπορεί κανείς να προβλέψει ή να αποκλείσει. Συνδέονται µε τη
λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος εν γένει, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των
ΕΠΕΥ και των εκδοτών, που εκδίδουν χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία αποτελούν
αντικείµενο της επένδυσης, συνιστούν δε παραµέτρους που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα
από αυτά τα µεγέθη, η µεταβολή των οποίων επηρεάζει την αξία µιας επένδυσης. ∆ιεθνείς
οργανισµοί, οι κεντρικές τράπεζες και πολλοί άλλοι φορείς καταβάλλουν σηµαντικές και
συστηµατικές προσπάθειες για τη θωράκιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των
αγορών και την προστασία τους από την επέλευση τέτοιων κινδύνων. Πλην όµως, παρά τις
προσπάθειες αυτές, δεν αποκλείεται η επέλευσή τους, η οποία µπορεί να έχει τόσο γενικό,
όσο και ειδικό χαρακτήρα, συνδεόµενη δηλαδή µε συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή µε
ορισµένους χρηµατοπιστωτικούς φορείς. Η παράθεση των κινδύνων που ακολουθεί είναι
ενδεικτική και γίνεται για να διευκολύνει την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της
κεφαλαιαγοράς και των γενικότερων παραγόντων, που επηρεάζουν την αξία και τιµή µιας
επένδυσης.
1) Κίνδυνος Αξιόγραφων Μεταβλητής Απόδοσης
Επενδύοντας σε ένα αξιόγραφο, ο επενδυτής αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο µε τη µορφή της
µικρότερης απόδοσης από αυτήν που αναµένει. Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά τα
χρεόγραφα µεταβλητής απόδοσης και πιο συγκεκριµένα τις µετοχές, των οποίων ο κίνδυνος
διακρίνεται σε δύο κατηγορίες στον Γενικό Επενδυτικό Κίνδυνο και στον Ειδικό Επενδυτικό
Κίνδυνο.
Ο Γενικός επενδυτικός κίνδυνος αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία επηρεάζουν το σύνολο των
εισηγµένων στο χρηµατιστήριο µετοχών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι µεταβολές στα
µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας (πληθωρισµός, ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ,
επιτόκια), µια νοµισµατική κρίση (π.χ. υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος) κ.λπ.
Ο ειδικός επενδυτικός κίνδυνος αναφέρεται σε γεγονότα που επηρεάζουν µια συγκεκριµένη
µετοχή ή ένα συγκεκριµένο κλάδο µετοχών και όχι το σύνολο των εισηγµένων µετοχών στο
Χρηµατιστήριο. Ενδεικτικά αναφέρεται η άνοδος της τιµής του πετρελαίου που επηρέασε
αρνητικά τις ναυτιλιακές εταιρίες, η άνοδος της τιµής του δολαρίου που επηρέασε δυσµενώς
τις επιχειρήσεις που είχαν πάρει δάνεια σε δολάριο κ.λπ.
Με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου µας επιδιώκουµε να εξαλείψουµε τον ειδικό
επενδυτικό κίνδυνο.
2) Συστηµικός κίνδυνος (systemic risk)
Η αδυναµία ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να εκπληρώσει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις
του δύναται να προκαλέσει την αδυναµία άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
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(συµπεριλαµβανοµένων των ΕΠΕΥ) ή επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις δικές τους
υποχρεώσεις, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες. ∆ηµιουργείται έτσι κίνδυνος αλυσιδωτών
αντιδράσεων (domino effect) λόγω µετάδοσης της αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο
λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών και εκκαθάρισης συναλλαγών επί τίτλων, σε σειρά
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η δραστηριοποίηση οποιασδήποτε ΕΠΕΥ στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα την εκθέτει, εποµένως, στον συστηµικό κίνδυνο, ο οποίος, αν
επέλθει, ενδέχεται να αντανακλάται και στους Πελάτες της.
3) Πολιτικός κίνδυνος (political risk)
Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο επηρεάζουν την
πορεία των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών. Πολιτικές εξελίξεις σε ορισµένη χώρα
µπορούν (π.χ. πολιτική ανωµαλία, εκλογή κυβέρνησης και ειδικότερες κυβερνητικές επιλογές
σε νευραλγικούς τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής), εποµένως, να επηρεάσουν την
τιµή των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη χώρα
αυτή ή των επιχειρήσεων που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται εκεί.
4) Κίνδυνος πληθωρισµού (inflation risk)
Η πορεία του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγµατική αξία του
επενδυόµενου κεφαλαίου και των προσδοκώµενων αποδόσεων.
5) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Μεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες επηρεάζουν την αξία µιας επένδυσης που γίνεται
σε νόµισµα διαφορετικό από το βασικό νόµισµα του επενδυτή, αλλά και τις υποχρεώσεις ή
απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
6) Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk)
Κίνδυνο επιτοκίου ονοµάζουµε την µεταβολή στις αποδόσεις που µπορεί να υποστούν οι
επενδυτές εξαιτίας της ανόδου του επιτοκίου (ή των επιτοκίων) της αγοράς. Ο κίνδυνος
προέρχεται από την πορεία των επιτοκίων και την συνακόλουθη επίδρασή τους στην
παρούσα χρονική αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατικών εισροών µίας επένδυσης.
Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιµή διαπραγµάτευσης ορισµένων
χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως τα οµόλογα και τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που
έχουν υποκείµενη αξία επηρεαζόµενη από τις µεταβολές αυτές (π.χ. σε Συµβόλαια
Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Οµόλογα). Γενικά, οι αποδόσεις των µετοχών συνδέονται µε τα
επιτόκια της αγοράς µε µια αντίστροφη σχέση. Αύξηση των επιτοκίων επιφέρει καθοδική
πτώση στις τιµές των µετοχών, διότι ευνοεί τη µεταφορά κεφαλαίων από τις µετοχές στις
εναλλακτικές µορφές επένδυσης που δίδουν το επιτόκιο ως αµοιβή και που φαίνονται τώρα
πιο ελκυστικές. Ο κίνδυνος του επιτοκίου χαρακτηρίζεται ως πηγή συστηµατικού κινδύνου,
διότι οι αποφάσεις για τις µεταβολές των επιτοκίων παίρνονται συνολικά και επηρεάζουν την
αγορά στο σύνολο της. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι, δεν αναφερόµαστε στις µεταβολές των
επιτοκίων που εξαγγέλλουν οι τράπεζες, διότι αυτές θεωρούνται φυσιολογικές αγοραίες
συνθήκες στα πλαίσια του ενδοτραπεζικού ανταγωνισµού, αλλά για σηµαντικές µεταβολές
που συνήθως εξαγγέλλονται από τους κρατικούς φορείς, για την αντιµετώπιση δυσµενών
συνθηκών της οικονοµίας.
7) Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk)
Συνίσταται στην πιθανότητα επέλευσης ζηµίας συνεπεία µη έγκαιρης ή αδυναµίας
εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων συµβαλλοµένου και είσπραξης απαιτήσεων. Η
επίδραση του πιστωτικού κινδύνου είναι πολλαπλή: µπορεί να αφορά εκδότη - και κατά
συνέπεια τα χρηµατοπιστωτικά του µέσα -, πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ - και, συνακόλουθα, να
πλήξει τη φερεγγυότητά του - κ.λπ., ήτοι ο κίνδυνος που διατρέχουν οι επενδυτές να µην
µπορέσει ο εκδότης οµολόγων ή/και µετοχών να εκπληρώσει προσωρινά ή οριστικά, τµήµα ή
το σύνολο των υποχρεώσεών του.
8) Κίνδυνος αγοράς (market risk)
Συνίσταται στον κίνδυνο µείωσης της αξίας ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου λόγω µεταβολών
στην αγορά. Κατ’ επέκταση, αποτελεί τον κίνδυνο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που
συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εκάστοτε αγορά. Οι τέσσερις συνηθέστεροι παράγοντες
κινδύνου της αγοράς είναι οι εξής:
- Κίνδυνος µετοχών, ήτοι ο κίνδυνος να µεταβληθούν οι τιµές των µετοχών συνεπεία
διαφόρων παραγόντων, γεγονός που µπορεί να επηρεάζει την εκπλήρωση
υποχρεώσεων των χρηµατοπιστωτικών φορέων.
- Κίνδυνος επιτοκίου (βλ. ανωτέρω υπό 6).
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος µεταβολής των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών (βλ. ανωτέρω υπό 5).
- Κίνδυνος εµπορευµάτων, που αφορά τον κίνδυνο µεταβολής των τιµών των
εµπορευµάτων, όπως των µετάλλων ή του σίτου.
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Η µεταβολή δεικτών µετοχών ή άλλων δεικτών αποτελεί επίσης παράγοντα που λαµβάνεται
υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς.
9) Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk)
Είναι ο κίνδυνος αδυναµίας του επενδυτή να ρευστοποιήσει επένδυσή του στην επιθυµητή
χρονική στιγµή και σε αναµενόµενη ή σε εύλογη τιµή. Κίνδυνο ρευστοποίησης αντιµετωπίζουν
συνήθως οι τίτλοι µε χαµηλή εµπορευσιµότητα. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι
χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος και προκαλείται από τυχόν έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ως
προς ένα ή και περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Η µη εκδήλωση ζήτησης και
προσφοράς πλήττει την εµπορευσιµότητα των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τα καθιστά
ευάλωτα σε φαινόµενα κερδοσκοπίας και χειραγώγησης, επηρεάζοντας αρνητικά την
πιθανότητα επίτευξης «δίκαιας τιµής». Ο κίνδυνος ρευστότητας συναντάται κυρίως σε
αναδυόµενες αγορές ή αγορές όπου διενεργούνται συναλλαγές µικρού όγκου («ρηχές
αγορές»).
10) Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk)
Γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών,
προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών
παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τροµοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός
λειτουργίας τα συστήµατα διακανονισµού των συναλλαγών ή µειώνουν την αξία των
περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείµενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος
κατάρρευσης των τεχνικών συστηµάτων µιας οργανωµένης αγοράς ή µιας ΕΠΕΥ, κίνδυνος
ακατάλληλης διοίκησης µίας εταιρίας µε τίτλους εισηγµένους σε χρηµατιστήριο κ.λπ.). Στον
λειτουργικό κίνδυνο εντάσσεται και ο νοµικός κίνδυνος.
11) Κανονιστικός και νοµικός κίνδυνος (Regulatory and legal risk)
Ο εν λόγω κίνδυνος πηγάζει:
α) Από µεταβολές στο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις αγορές, τις συναλλαγές
σε αυτές τις αγορές, τη φορολόγηση των επενδύσεων που διενεργούνται σε µία συγκεκριµένη
αγορά. Οι µεταβολές αυτές δύνανται να επηρεάσουν πολλαπλώς τις επενδύσεις.
β) Από αδυναµία εκτέλεσης συµβάσεων λόγω νοµικών προβληµάτων κ.λπ. Τούτο µπορεί να
συµβεί επί εσφαλµένης νοµικής εκτιµήσεως, αλλά και επί αβεβαιότητος δικαίου, που
προκύπτει ιδίως λόγω ασαφών, αόριστων και γενικών νοµοθετικών διατάξεων. Έτσι, µπορεί
να κριθούν συµβάσεις ή άλλες συµφωνίες ανίσχυρες, αντίθετα προς την αρχική εκτίµηση των
επιχειρήσεων, µε δυσµενέστατες οικονοµικές επιπτώσεις στους συµβαλλοµένους.
12) Κίνδυνος συστηµάτων διαπραγµάτευσης
Το Σύστηµα ∆ιαπραγµάτευσης µέσω του οποίου γίνεται η διαπραγµάτευση στις οργανωµένες
αγορές ή στους Πολυµερείς Μηχανισµούς ∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) ή στους Μηχανισµούς
Οργανωµένης ∆ιαπραγµάτευσης (ΜΟ∆) υπόκειται στον κίνδυνο της προσωρινής βλάβης ή
διακοπής λειτουργίας. Έτσι, όταν καθίσταται ανέφικτη η διαπραγµάτευση για ικανό χρονικό
διάστηµα, ενδέχεται να προκληθεί διαταραχή στην οµαλή λειτουργία της αγοράς και βλάβη
στα συµφέροντα των επενδυτών, ιδίως στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής προσδοκά
να κλείσει ανοικτή του θέση.
13) Κίνδυνος διακανονισµού (settlement risk)
Συνιστά ειδική µορφή πιστωτικού κινδύνου και προκύπτει λόγω µη προσήκουσας
εκπλήρωσης υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων που συµµετέχουν σε συστήµατα
πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, π.χ. όταν το ένα
εκ των συναλλασσόµενων µερών δεν παραδίδει τους τίτλους που έχει πωλήσει και οφείλει να
παραδώσει ή, επί αγοράς, όταν δεν καταβάλλει το οφειλόµενο τίµηµα των τίτλων.
14) Κίνδυνος συγκέντρωσης (concentration risk)
Είναι ο κίνδυνος που αναλαµβάνει επενδυτής που επενδύει όλα τα χρηµατικά του διαθέσιµα
σε ένα µόνον χρηµατοπιστωτικό µέσο. Βρίσκεται στον αντίποδα της διαφοροποίησης του
κινδύνου, όταν ο επενδυτής τοποθετεί τα διαθέσιµά του σε περισσότερα χρηµατοπιστωτικά
µέσα και δη διαφορετικών χαρακτηριστικών, που έχουν και στοιχεία παραπληρωµατικότητας.
15) Κίνδυνος θεµατοφυλακής
Είναι ο κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων σε θεµατοφυλακή λόγω πράξεων ή
παραλείψεων του θεµατοφύλακα ή ακόµα λόγω απάτης σε περίπτωση που ο
θεµατοφύλακας, στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, καταστεί
αφερέγγυος.
16) Κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου (counterparty risk)
Είναι ο κίνδυνος ο αντισυµβαλλόµενος να µην εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις
και να µην καταβάλει εγκαίρως το ποσό που οφείλει. Για παράδειγµα: ένας επενδυτής θα
πρέπει να εξετάσει την ποιότητα ενός εκδότη αξιόγραφων, δηλαδή την ικανότητα του εκδότη
να πληρώσει ή να εξοφλήσει (ανάλογα µε την περίπτωση) ή ακόµη στην περίπτωση
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συµβολαίου δικαιώµατος προαίρεσης (option), ο κίνδυνος να ασκήσει ο αγοραστής του option
το δικαίωµά του, αλλά ο πωλητής (διαθέτης) του option να µην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από το συµβόλαιο.
17) Κίνδυνος Μόχλευσης
Στους επενδυτές, µόχλευση είναι η αγορά µε περιθώριο ασφαλείας ή η χρήση παραγώγων,
όπως τα δικαιώµατα προαίρεσης, για την αύξηση της απόδοσης της επένδυσής τους χωρίς
να χρειαστεί να την αυξήσουν. Η επένδυση µέσω µόχλευσης µπορεί να αποβεί εξαιρετικά
επικίνδυνη διότι µπορεί να χάσει κανείς όχι µόνο τα χρήµατά του αλλά και τα χρήµατα που
δανείστηκε.
18) Κίνδυνος Πρόωρης Αποπληρωµής (Early Redemption Risk)
Πρόκειται για τον κίνδυνο που προκαλείται από τους όρους «ανάκλησης και επιστροφής του
επενδυθέντος κεφαλαίου». Αν το ενηµερωτικό δελτίο του οµολόγου (το νοµικό έντυπο που
περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσής του) περιέχει «όρο ανάκλησης», ο
εκδότης διατηρεί το δικαίωµα να αποσύρει το οµολογιακό δάνειο, ολικά ή µερικά,
αποπληρώνοντας το, πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης. Για τον εκδότη το
κυριότερο πλεονέκτηµα αυτού του όρου είναι ότι του επιτρέπει να αντικαταστήσει το
υφιστάµενο δάνειο µε µια άλλη έκδοση χαµηλότερου επιτοκίου. Η ύπαρξη του «όρου
ανάκλησης» καθιστά αβέβαιο το αν το δάνειο θα παραµείνει υφιστάµενο µέχρι την ηµεροµηνία
λήξης του. Οι επενδυτές διακινδυνεύουν να χάσουν ένα οµόλογο που αποδίδει ένα
υψηλότερο επιτόκιο όταν τα επιτόκια έχουν µειωθεί και οι εκδότες αποφασίζουν να
ανακαλέσουν τα οµόλογά τους. Όταν ένα οµόλογο ανακαλείται ο επενδυτής πρέπει συνήθως
να επενδύσει σε τίτλους µε χαµηλότερες αποδόσεις. Ο «όρος ανάκλησης» περιορίζει τη
θετική αξιολόγηση της τιµής ενός οµολόγου, που θα µπορούσε να περιµένει κανείς όταν τα
επιτόκια αρχίζουν να µειώνονται. Επειδή ο «όρος ανάκλησης» θέτει τον επενδυτή σε
µειονεκτική θέση, τα δυνάµενα να ανακληθούν οµόλογα φέρουν υψηλότερες αποδόσεις από
τα µη δυνάµενα να ανακληθούν. Σαν ένα επί πλέον κίνητρο προκειµένου να διατεθεί το
οµόλογο που χαρακτηρίζεται από τον όρο της ανάκλησης, ο εκδότης ορίζει την τιµή
ανάκλησης (την τιµή που καταβάλλεται στους επενδυτές όταν το οµόλογο ανακληθεί)
υψηλότερη από την (ονοµαστική) αξία της έκδοσης του οµολόγου. Η διαφορά µεταξύ της
τιµής ανάκλησης και της ονοµαστικής είναι το call premium. Γενικά, οι κάτοχοι οµολόγων
έχουν κάποια προστασία έναντι στην δυνατότητα ανάκλησης εκ µέρους των εκδοτών. Ένα
παράδειγµα θα µπορούσε να είναι ένα οµόλογο διάρκειας 15 ετών µέχρι τη λήξη του, χωρίς
δυνατότητα ανάκλησης για δυο χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι ο επενδυτής είναι προστατευµένος
έναντι δυνατότητας ανάκλησης για δυο χρόνια, µετά από τα οποία ο εκδότης έχει το δικαίωµα
να ανακαλέσει το οµόλογο.
19) Ανωτέρα βία
Είναι οποιοδήποτε τυχηρό γεγονός του οποίου η επέλευση, ως εκ της φύσεώς του, είναι για
τις ανθρώπινες δυνάµεις απρόβλεπτη και αναπότρεπτη (π.χ. ο πόλεµος, το πραξικόπηµα, οι
απρόβλεπτες κυβερνητικές απαγορεύσεις κ.λπ.).

IV.

Κίνδυνοι ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων

Η εταιρεία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες που οδηγούν σε συναλλαγές επί των ακόλουθων
χρηµατοπιστωτικών µέσων, τα οποία ενέχουν τους εξής βασικούς κινδύνους:

1. Επένδυση σε εισηγμένες μετοχές
1.1. Έννοια – χαρακτηριστικά
Η µετοχή είναι ένα επενδυτικό αξιόγραφο που αποτελεί ένα τίτλο ιδιοκτησίας ενός ποσοστού
µιας εταιρείας. Με την αγορά µετοχών ο επενδυτής είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας κατά το
ποσοστό των µετοχών της εταιρείας που κατέχει. Όλες οι µετοχές που διαπραγµατεύονται
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.), έχουν άϋλη µορφή.
Η απόδοση της µετοχής για τον επενδυτή προέρχεται από το µέρισµα που εισπράττει και από
την αύξηση στην αξία της.
Η τιµή της µετοχής καθορίζεται καθηµερινά στο Χρηµατιστήριο Αξιών στο οποίο είναι
εισηγµένη βάσει του νόµου της ζήτησης και της προσφοράς. Βραχυπρόθεσµα και
Μεσοπρόθεσµα η τιµή της µετοχής επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες όπως
πολιτικές εξελίξεις, µεταβολές στα επιτόκια, µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ακόµη
και από την ψυχολογία των επενδυτών.
Μακροπρόθεσµα όµως είναι κυρίως η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και τα κέρδη ή οι
ζηµιές που παρουσιάζει που επηρεάζουν την τιµή της µετοχής.
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Μακροπρόθεσµα οι µετοχές έχουν αποφέρει πολύ πιο υψηλές αποδόσεις από ότι έχουν
αποφέρει οι επενδύσεις σε οµόλογα, ακίνητα ή στα πατροπαράδοτα καταθετικά προϊόντα. Η
επένδυση σε µετοχές αρµόζει σε επενδυτές µε µακροχρόνιους επενδυτικούς στόχους.
Ο τρόπος διαπραγµάτευσης των µετοχών είναι σαφής, σύµφωνος µε τις αρχές της ισότητας,
της αµεροληψίας, της ανωνυµίας και τις αρχές προστασίας του επενδυτή. Αρχές, όπως
προτεραιότητα µε βάση την τιµή και εν συνεχεία το χρόνο, τηρούνται κατά την
διαπραγµάτευση των µετοχών ενώ υπάρχει και όµοια µεταχείριση εντολών διαφορετικού
όγκου, γεγονός σηµαντικό για τους µικροεπενδυτές.
Οι συναλλαγές των εισηγµένων κινητών αξιών στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών γίνονται τοις µετρητοίς (cash market) εκτός αν είναι συναλλαγές που καλύπτονται
από σύµβαση παροχής πίστωσης (margin account). Όλες οι εντολές εκτελούνται µέσω του
Ολοκληρωµένου Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.)
και κατά τις ώρες διεξαγωγής των συναλλαγών, που προσδιορίζονται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου. Οι εντολές εισάγονται στο Ο.Α.Σ.Η.Σ. από τα
τερµατικά των µελών της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. (Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες,
Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Τράπεζες που
είναι µέλη της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.).
Η ∆ιαπραγµάτευση στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ΟΑΣΗΣ µεταξύ των συµµετεχόντων σε αυτή
Μελών διενεργείται ανώνυµα, ήτοι χωρίς να αποκαλύπτεται στο Μέλος η ταυτότητα του
αντισυµβαλλοµένου του.
Η ανωτέρω ανωνυµία µπορεί να αρθεί από το Χ.Α. εφόσον είναι αναγκαία:
• για την άσκηση από το Χ.Α. των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τις διατάξεις του
οικείου Κανονισµού και
• για την άσκηση από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των νοµίµων καθηκόντων τους.
Για την οµαλή διεξαγωγή της διαπραγµάτευσης, στο σύστηµα υφίστανται και λειτουργούν
δικλείδες ασφαλείας συναλλαγών, που συνίστανται στη βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη
διακοπή της διαπραγµάτευσης συνολικά ή για µία µόνο κινητή αξία και στη βραχυπρόθεσµη ή
µεσοπρόθεσµη αναστολή της πρόσβασης Μέλους ή συγκεκριµένων χρηστών του στο
σύστηµα συναλλαγών. Οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες λειτουργίας των δικλείδων
ασφαλείας συναλλαγών ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α.
Η διαπραγµάτευση των ανωτέρω κινητών αξιών γίνεται αποκλειστικά κατά τις ώρες και
ηµέρες συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών και σε κατηγορίες ηλεκτρονικών αγορών σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον κανονισµό του Χ.Α..
Η διάρκεια κάθε συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών είναι τουλάχιστον 5 ώρες. Σε έκτακτες
περιπτώσεις ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Χ.Α. δύναται να µεταβάλει τα χρονικά όρια της
συνεδρίασης, ή και των περιόδων κάθε µεθόδου διαπραγµάτευσης εντός της ίδιας ηµέρας.
Γενικά η Εποπτική Αρχή κάθε οργανωµένης αγοράς έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει
διαφορετικούς όρους διαπραγµάτευσης για µετοχές εταιρειών που ανήκουν σε διαφορετικές
κατηγορίες. Για παράδειγµα στο Χ.Α., οι µετοχές των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης
διαπραγµατεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ οι µετοχές των υπό επιτήρηση
εταιρειών διαπραγµατεύονται µόνο για µία ώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Οι επενδυτές πραγµατοποιούν αγοραπωλησίες µετοχών δίνοντας απευθείας εντολές στις
ΑΕΠΕΥ κατά την ελεύθερη βούλησή τους, είτε έµµεσα συνάπτοντας ειδικές συµβάσεις µε τις
ΑΕΠΕΥ (διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου - αναλαµβάνουν οι ΑΕΠΕΥ τη διαχείριση των
επενδυτικών χαρτοφυλακίων των Πελατών τους σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων
συµβάσεων ή παροχής επενδυτικών συµβουλών - οι επενδυτές διαχειρίζονται οι ίδιοι τα
χαρτοφυλάκια τους ζητώντας συµβουλές από τις ΑΕΠΕΥ σύµφωνα µε τους όρους των
αντίστοιχων συµβάσεων).
Όλες οι εντολές αγοραπωλησίας ξεκινούν από τις ΑΕΠΕΥ και καταλήγουν στο σύστηµα
διαπραγµάτευσης. Το σύστηµα διαπραγµάτευσης δέχεται συγκεκριµένου τύπου εντολές για
την αγορά ή πώληση χρηµατικών µέσων. Για να γίνονται δεκτές οι εντολές από τα συστήµατα
θα πρέπει πάντα να αναφέρεται ρητά σε αυτές αν πρόκειται για αγορά ή πώληση και ο
συγκεκριµένος τίτλος χρηµατοοικονοµικού µέσου στον οποίο στοχεύουν.
Οι εντολές αγοράς ή πώλησης διακρίνονται σε:
• εντολές ως προς την τιµή
• εντολές ως προς την ποσότητα
• εντολές ως προς κάποια συνθήκη
• εντολές ως προς τη διάρκεια
• εντολές για οµάδα επενδυτών.
Οι τιµές των εντολών υπόκεινται σε όρια διακύµανσης. Ως όρια διακύµανσης τιµών ορίζονται
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η µεγίστη και η ελάχιστη τιµή που µπορεί να λάβει µέσα σε µια συνεδρίαση µία κινητή αξία. Τα
όρια ηµερήσιας διακύµανσης ανά κατηγορία της Αγοράς Αξιών, είδος κινητής αξίας ή ανά
χρηµατιστηριακό δείκτη ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. σύµφωνα µε συγκεκριµένες
παραδοχές. Τα όρια αυτά µπορεί να προσδιορίζονται από ένα συγκεκριµένο ποσοστό σε
σχέση µε την τιµή εκκίνησης της κινητής αξίας (τιµή αναφοράς) ή να είναι ελεύθερα
παρέχοντας την δυνατότητα στη τιµή να µεταβληθεί απεριόριστα.
Τα όρια ηµερήσιας διακύµανσης δεν ισχύουν κατά τις πρώτες τρεις ηµέρες διαπραγµάτευσης
στις περιπτώσεις:
• εισαγωγής στη διαπραγµάτευση µετοχών εταιρειών που εισάγουν για πρώτη φορά
µετοχές τους στο Χ.Α.,
• επαναδιαπραγµάτευσης µετοχών οι οποίες τελούσαν σε καθεστώς αναστολής
διαπραγµάτευσης για χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του
Χ.Α..
Πέραν των παραπάνω ορίων, οι προς κατάρτιση συναλλαγές µπορεί να ελέγχονται ως προς
τις διακυµάνσεις των τιµών τους βάσει ειδικού µηχανισµού ελέγχου που το Σύστηµα διενεργεί
µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, ο οποίος ορίζεται ως Αυτόµατος Μηχανισµός Ελέγχου
∆ιακύµανσης (ΑΜΕΜ) και λειτουργεί σύµφωνα µε συγκεκριµένους όρους.
Οι συναλλαγές καταρτίζονται:
• είτε αυτόµατα είτε επιλεκτικά είτε επί τη βάσει προηγούµενης συµφωνίας
• είτε συνεχώς είτε στιγµιαία κατά τη διάρκεια µιας περιόδου, σύµφωνα µε
συγκεκριµένες µεθόδους διαπραγµάτευσης.
Ως αυτόµατη νοείται η κατάρτιση συναλλαγής που λαµβάνει χώρα µέσω του συστήµατος
λόγω ταύτισης αντίθετων εντολών επί τη βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων.
Ως επιλεκτική νοείται η κατάρτιση συναλλαγής που λαµβάνει χώρα µε πρωτοβουλία
συµµετέχοντα, ο οποίος αποδέχεται υφιστάµενη αντίθετη εντολή.
Ως προσυµφωνηµένη νοείται η συναλλαγή που καταρτίζεται µε πρωτοβουλία αµφοτέρων των
συµβαλλόµενων µερών.
Η αυτόµατη κατάρτιση µπορεί να είναι στιγµιαία ή συνεχής. Οι προσυµφωνηµένες
συναλλαγές καταρτίζονται πάντοτε στιγµιαία, ενώ η επιλεκτική κατάρτιση είναι πάντοτε
συνεχής.
Οι εισηγµένες εταιρίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την κεφαλαιοποίησή τους (το γινόµενο
της τιµής διαπραγµάτευσης της µετοχής τους επί του συνόλου των µετοχών τους στην απλή
περίπτωση που η εταιρεία είναι εισηγµένη και διαπραγµατεύεται σε µία οργανωµένη αγορά)
και τα όρια που θέτει η Εποπτική Αρχή κάθε οργανωµένης αγοράς. Για παράδειγµα, στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) οι εισηγµένες εταιρίες είναι κατηγοριοποιηµένες σε:
εταιρίες Υψηλής Κεφαλαιοποίησης (Blue Chips),
εταιρίες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης και
εταιρίες Χαµηλής Κεφαλαιοποίησης.
Συνήθως, όσο πιο υψηλή είναι η κεφαλαιοποίηση µιας εταιρείας, τόσο µεγαλύτερη είναι η
εµπορευσιµότητα της µετοχής της. Ωστόσο, αρκετές είναι οι περιπτώσεις µετοχών εταιρειών
µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης που παρουσιάζουν υψηλότερη εµπορευσιµότητα από
µετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Εκτός από τη βασική κατηγοριοποίηση ανάλογα µε την κεφαλαιοποίησή τους, οι εισηγµένες
µετοχές κατηγοριοποιούνται στις οργανωµένες αγορές µε βάση τον κλάδο δραστηριότητας
τους. Οι πιο βασικές κατηγορίες µετοχών στο ΧΑ είναι: τράπεζες, τηλεπικοινωνίες,
πληροφορικής, τρόφιµα, αναψυκτικά, τυχερά παιχνίδια, εταιρίες πετρελαίου και φυσικού
αερίου, κατασκευαστικές.
Οι µετοχές εταιρειών που εµφανίζουν υψηλή εµπορευσιµότητα και ανήκουν σε κάποια από τις
παραπάνω κατηγορίες συµµετέχουν στη σύνθεση δεικτών που αποτυπώνουν την πορεία των
παραπάνω κατηγοριών µετοχών. Ενδεικτικά αναφέρουµε το δείκτη FTSE/ASE 20 για τις
εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης, το δείκτη FTSE/ASE 40 για τις εταιρίες µεσαίας
κεφαλαιοποίησης και το δείκτη FTSE/ASE 80 για τις εταιρίες χαµηλής κεφαλαιοποίησης, οι
οποίοι ισχύουν για το Χ.Α. Όµοιοι Χρηµατιστηριακοί ∆είκτες χρησιµοποιούνται και σε
χρηµατιστήρια του εξωτερικού και οι επενδυτές µπορούν να ρωτούν τα στελέχη µας για να
έχουν αυτή τη πληροφόρηση κατά περίπτωση.
Συνήθως, η διακύµανση της τιµής µιας µετοχής εταιρείας υψηλής κεφαλαιοποίησης έχει
λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσει ακραίες αποκλίσεις σε σύγκριση µε την µετοχή µιας
εταιρείας µεσαίας ή χαµηλής κεφαλαιοποίησης. Ανάλογη είναι και η συµπεριφορά της τιµής
µιας µετοχής που συµµετέχει στη σύνθεση ενός χρηµατιστηριακού δείκτη σε σύγκριση µε την
τιµή µιας άλλης που δεν συµµετέχει σε κάποιο δείκτη, παρόλο που µπορεί και οι δύο µετοχές
να ανήκουν στην ίδια κατηγορία κεφαλαιοποίησης.
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Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι µε βάση τα ιστορικά στοιχεία για τις κινήσεις των κεφαλαιαγορών
έχει παρατηρηθεί ότι οι τιµές των µετοχών εταιρειών πολύ υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι
οποίες ξεχωρίζουν ταυτόχρονα για την πολύ υψηλή εµπορευσιµότητά τους, όπως αυτές που
συµµετέχουν στη σύνθεση του δείκτη Dow Jones του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης,
παρουσιάζουν πολύ µικρότερες διακυµάνσεις από ότι οι τιµές των µετοχών εισηγµένων
εταιρειών στις αναδυόµενες αγορές.
Άλλες κατηγορίες εισηγµένων µετοχών στο Χ.Α. ανεξάρτητες από το κριτήριο της
κεφαλαιοποίησης είναι για παράδειγµα οι:
• µετοχές ειδικών χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών
• µετοχές υπό επιτήρηση.
Στις παραπάνω κατηγορίες εντάσσονται µετοχές εταιρειών που παρουσιάζουν σηµαντικές
µεταβολές στη φύση των δραστηριοτήτων τους ή στα οικονοµικά στοιχεία τους ή συνδυασµό
και των δύο.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ωθήσουν κάποιον να επενδύσει σε µετοχές, όπως υπάρχουν
και πολλές διαφορετικές κατηγορίες µετοχών µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν
ανάλογα µε το επενδυτικό προφίλ του κάθε επενδυτή.
Μετοχές Υπεραξίας (Growth Stocks)
Είναι µετοχές αξιόλογων εταιρειών οι οποίες παρουσιάζουν ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης
πέραν του µέσου ρυθµού ανάπτυξης των µετοχών του χρηµατιστηρίου και τις οικονοµίας
γενικά. Αντικατοπτρίζουν µια δυναµική στην αύξηση των εργασιών της εταιρείας, συνέπεια
της κερδοφορία της και την προοπτική ότι θα συνεχίσει µακροπρόθεσµα να είναι επικερδής.
Μετοχές Εξαιρετικής Φερεγγυότητας (Blue Chip Stocks).
Είναι µετοχές µεγάλων, επιτυχηµένων, φερέγγυων, κερδοφόρων εταιρειών που τείνουν να
διανέµουν σταθερό µέρισµα και έχουν ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης. Θεωρούνται ως
ασφαλής και σταθερή επένδυση.
Εισοδηµατικές Μετοχές (Income Stocks)
Χαρακτηρίζονται οι µετοχές των εταιρειών που αποδίδουν συνήθως σταθερό µέρισµα και όχι
υπεραξία στην χρηµατιστηριακή τους αξία. Οι εταιρίες αυτές συνήθως είναι χαµηλού ρυθµού
ανάπτυξης και διανέµουν στους µετόχους τους µεγάλο µέρος των κερδών τους.
Κυκλικές Μετοχές (Cyclical Stocks)
Είναι µετοχές εταιρειών που παρουσιάζουν κυκλικές διακυµάνσεις στην αξία τους, ανάλογα µε
την πορεία της οικονοµίας. ∆ηλαδή, οι τιµές τους τείνουν να ανεβαίνουν όταν η οικονοµία
ευηµερεί και πέφτουν όταν υπάρχει οικονοµική ύφεση. Η κατηγορία αυτή συνήθως
περιλαµβάνει µετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αυτοκινητοβιοµηχανία,
αεροπορικές εταιρίες και οικοδοµές.
Αµυντικές Μετοχές (Defensive Stocks)
Είναι µετοχές εταιρειών που θεωρητικά δεν επηρεάζονται από την πορεία της οικονοµίας
επειδή δραστηριοποιούνται σε τοµείς που αφορούν προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως γκάζι,
ηλεκτρισµό, είδη τροφίµων κ.λπ. Οι µετοχές αυτές παρουσιάζουν µικρές διακυµάνσεις τιµών
και προτιµούνται από επενδυτές που αποζητούν σταθερότητα και όχι κερδοσκοπική
εκµετάλλευση.
Κερδοσκοπικές Μετοχές (Speculative Stocks)
Είναι µετοχές νέων µικρών ή παλιών ξεχασµένων εταιρειών µε πολύ χαµηλή χρηµατιστηριακή
αξία. Συνήθως αποκαλούνται penny stocks. Είναι µετοχές που εµπεριέχουν πολύ ψηλό
επενδυτικό ρίσκο σχετικά µε την δυνατότητα αποκόµισης κάποιου κέρδους. Συνήθως οι
µετοχές αυτές δεν αποδίδουν µακροπρόθεσµα.
Το µυστικό για τους επενδυτές για να επιλέξουν τις καλύτερες µετοχές είναι ότι στην
πραγµατικότητα δεν υπάρχει µυστικό. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η σωστή πληροφόρηση.
Το πιο σηµαντικό είναι να καταφέρουν οι επενδυτές να µαζέψουν τις σωστές πληροφορίες για
τις εταιρίες που τους ενδιαφέρουν και µετά να γνωρίζουν πώς να τις αξιοποιήσουν. Όταν µία
µετοχή φαίνεται ότι έχει καλές προοπτικές οι επενδυτές δεν πρέπει να ενεργούν βεβιασµένα
και να την αγοράζουν αµέσως. Οι καλές µετοχές τείνουν να είναι καλές µακροπρόθεσµα, έτσι
είναι καλά να χρησιµοποιούν τον χρόνο προς όφελος τους και να προβαίνουν στην
απαραίτητη έρευνα προτού επενδύσουν.
Οι επενδυτές µπορούν να πάρουν πληροφορίες για τις εταιρίες και τις µετοχές που τους
ενδιαφέρουν µε πάρα πολλούς τρόπους και συνήθως εξασφαλίζονται χωρίς κόστος. Οι
πληροφορίες αυτές µπορεί να είναι οι ετήσιες ή οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας ή άλλες χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις και µπορεί ληφθούν από τον ιστοχώρο της
εταιρείας ή άλλους οικονοµικούς ιστοχώρους, από οικονοµικά έντυπα ή από εγκεκριµένους
χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους ή Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι
οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
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Ο βασικότερος κανόνας για την επιλογή του χαρτοφυλακίου είναι η επιλογή εταιρειών µε
αξιόλογα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη.
Εταιρείες που παρουσιάζουν αύξηση πωλήσεων και κερδών, αξιόλογα επενδυτικά σχέδια,
σωστή αξιοποίηση ιδίων και ξένων κεφαλαίων, δυνατότητες επέκτασης σε νέες αγορές και
ανάπτυξη µπορούν να οδηγήσουν τον επενδυτή που θα τοποθετηθεί σε αυτές, σε αξιόλογες
χρηµατιστηριακές αποδόσεις.
Η συναλλακτική δραστηριότητα µιας µετοχής, δηλαδή η εµπορευσιµότητα, είναι επίσης
σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή του χαρτοφυλακίου. Όσο µεγαλύτερη είναι η
εµπορευσιµότητα µιας µετοχής, τόσο πιο εύκολο είναι για τον επενδυτή να αγοράσει ή να
πουλήσει τη µετοχή.
Η κεφαλαιοποίηση µιας εταιρείας, δηλαδή, το γινόµενο της τιµής της µετοχής επί του
συνολικού αριθµού των µετοχών που κυκλοφορούν, είναι επίσης κριτήριο που πρέπει να
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη για την επιλογή των µετοχών. Η υψηλή κεφαλαιοποίηση
χαρακτηρίζει συνήθως επιχειρήσεις µε υψηλό κύκλο εργασιών και κέρδη, µε περιορισµένες
διακυµάνσεις της χρηµατιστηριακής τους τιµής.
Ένα επιπλέον κριτήριο για την επιλογή µετοχών θεωρείται ο κλάδος και η κατηγορία όπου
εντάσσεται µια εταιρεία. Είναι σηµαντικό για µια εισηγµένη εταιρεία να κατέχει ηγετική θέση
στον κλάδο στον οποίο ανήκει, να αντιπροσωπεύει ισχυρά προϊόντα και µερίδια αγοράς,
καθώς και προοπτική δυναµικής αύξησης κερδών στο µέλλον. Ο επενδυτής θα πρέπει να
επιδιώκει να έχει πληροφόρηση για τη µακροχρόνια συµπεριφορά της εταιρείας, για το
σχεδίασµά της επιχειρηµατικής στρατηγικής της και για την υλοποίηση των επενδυτικών
προγραµµάτων της.
Το µέρισµα αποτελεί το τµήµα των κερδών µιας επιχείρησης που διανέµεται στους µετόχους
της. Η µερισµατική απόδοση είναι το µέρισµα ως ποσοστό της χρηµατιστηριακής τιµής της
µετοχής, για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η υψηλή µερισµατική απόδοση µιας µετοχής
αποτελεί ένα σηµαντικό κριτήριο προκειµένου η µετοχή να επιλεγεί και να συµπεριληφθεί στο
χαρτοφυλάκιο του επενδυτή, καθώς αυξάνει τη συνολική απόδοσή του και του παρέχει
κίνητρο για την µακροπρόθεσµη διακράτηση της µετοχής.
Ο λόγος της χρηµατιστηριακής τιµής µιας µετοχής (Ρ) προς κέρδη ανά µετοχή (Ε)
προσδιορίζεται ως η τρέχουσα χρηµατιστηριακή τιµή µιας µετοχής προς τα κέρδη ανά µετοχή
της τελευταίας απολογιστικής οικονοµικής χρήσης. Ουσιαστικά δηλώνει στον επενδυτή τι
ποσό ανά µονάδα κερδών πρέπει να καταβάλει για να αποκτήσει τη µετοχή µιας
συγκεκριµένης εταιρείας. Εναλλακτικά, δείχνει πόσα χρόνια χρειάζεται ο επενδυτής για να
ανακτήσει (χωρίς επανεπένδυσή), το κεφάλαιο που δαπάνησε για την αγορά µίας µετοχής.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο λόγος τιµής προς κέρδη έχει νόηµα όταν είναι θετικός και δεν
υπολογίζεται όταν η επιχείρηση έχει ζηµιές. Επίσης όταν τα κέρδη είναι µηδέν ο ανωτέρω
δείκτης ισούται µε το άπειρο και δεν υπολογίζεται.
Μια µετοχή εταιρείας µε Ρ/Ε χαµηλότερο από τις άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου και
συναφούς αντικειµένου δραστηριότητας, θεωρείται υποτιµηµένη, µε καλύτερη προοπτική
ανόδου της τιµής της και εποµένως θεωρείται καλύτερη επενδυτική επιλογή από τις άλλες
οµοειδείς επιχειρήσεις.
Ο λόγος της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής (Ρ) προς την λογιστική της αξία (BV)
εκφράζει πόσο συγκρίσιµη είναι η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής µε την πραγµατική αξία
της όπως προκύπτει από τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή την περιουσιακή κατάσταση της
επιχείρησης. Όσο µικρότερη είναι η σχέση της χρηµατιστηριακής προς τη λογιστική τιµή µιας
µετοχής, η µετοχή θεωρείται υποτιµηµένη και εποµένως καλή επιλογή για το χαρτοφυλάκιο
του επενδυτή.
Οι εισηγµένες εταιρείες συχνά προχωρούν σε πράξεις µεταβολής της κεφαλαιακής τους
διάρθρωσης είτε αυξάνοντας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους είτε µεταβάλλοντας τη
διάρθρωση των υπαρχόντων κεφαλαίων τους.
Οι βασικοί τύποι των εταιρικών µεταβολών παρουσιάζονται παρακάτω:
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών
Η ανώνυµη εταιρεία επιδιώκει την άντληση νέων κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των
επενδυτικών προγραµµάτων της, εκδίδοντας νέες µετοχές στο ευρύ κοινό. Η αύξηση
µετοχικού κεφαλαίου γίνεται συνήθως µε δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων.
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε διανοµή δωρεάν µετοχών
Η ανώνυµη εταιρεία εκδίδει νέες µετοχές οι οποίες διανέµονται δωρεάν υπέρ των παλαιών
µετόχων. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις, όπως κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών υπέρ το άρτιο
ή αποθεµατικών από αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων της επιχείρησης ή
κερδών εις νέον.
Συγχώνευση εισηγµένης εταιρείας µε άλλη ή / και άλλες εταιρείες εισηγµένες ή µη
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Η συγχώνευση µε απορρόφηση πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο για την ενδυνάµωση των
εταιρειών που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Στην περίπτωση της
συγχώνευσης µε απορρόφηση εκδίδονται νέες µετοχές λόγω αύξησης κεφαλαίου από την
εισφορά του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφώµενης εταιρείας. Συνήθως οι µετοχές της
αύξησης που πραγµατοποιεί η απορροφώσα εταιρεία δίνονται στους µετόχους της
απορροφώµενης εταιρείας έναντι της περιουσίας που εισφέρουν σύµφωνα µε συγκεκριµένη
σχέση ανταλλαγής που προσδιορίζεται στο σχέδιο συγχώνευσης όπως εγκρίνεται από τις
Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που
λαµβάνουν νέες µετοχές οι µέτοχοι όλων των συγχωνευόµενων εταιρειών (πάντοτε σύµφωνα
µε το εγκεκριµένο σχέδιο συγχώνευσης). Το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου εγκρίνει το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της συγχώνευσης όπου µεταξύ άλλων πρέπει να περιλαµβάνονται
συνενωµένες (proforma) οικονοµικές καταστάσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών
τουλάχιστον για την τελευταία πριν από τη συγχώνευση χρήση ελεγµένες από ορκωτό
ελεγκτή και να εκτίθενται συνοπτικά οι µέθοδοι αποτίµησης των συγχωνευόµενων εταιρειών,
τα αποτελέσµατα της καθώς και ο τρόπος µε βάση τον οποίο προσδιορίστηκε η σχέση
ανταλλαγής των µετοχών.
∆ιάσπαση ονοµαστικής αξίας µετοχής (Split) - Σύµπτυξη αριθµού µετοχών (Reverse
Split)
Σε περιπτώσεις που η εταιρεία κρίνει ότι η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής είναι ιδιαίτερα
υψηλή και κατ’ επέκταση εµφανίζει µικρή εµπορευσιµότητα, µπορεί να προβεί σε διάσπαση
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της (Split). Η πρακτική διαδικασία είναι ότι αντικαθίστανται
οι παλαιές µετοχές µε πολλαπλάσιες νέες µετοχές και ταυτόχρονα, αναλογικά, µειώνεται η
χρηµατιστηριακή και η ονοµαστική αξία της µετοχής.
Σε περίπτωση που η ανώνυµη εταιρεία επιδιώκει να µειώσει τον αριθµό των µετοχών που
έχει σε κυκλοφορία, προχωρά σε σύµπτυξη του αριθµού των µετοχών της (Reverse Split). Η
πρακτική διαδικασία είναι ότι αντικαθίστανται οι παλαιές µετοχές µε υποπολλαπλάσιες νέες
µετοχές και ταυτόχρονα, αναλογικά αυξάνεται η χρηµατιστηριακή και η ονοµαστική αξία της
µετοχής.
Στις εταιρικές µεταβολές µπορεί να συµπεριληφθεί και η διανοµή του µερίσµατος. Το µέρισµα
αποτελεί τη συµµετοχή του µετόχου στα κέρδη της εταιρείας, ως ανταµοιβή για την επένδυση
του κεφαλαίου του στην συγκεκριµένη εταιρεία. Συνεπώς, µέρισµα διανέµεται µόνο όταν η
εταιρεία παρουσιάζει κέρδη στο τέλος της οικονοµικής χρήσης.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυµης εταιρείας, αφού εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, αποφασίζει το ύψος των κερδών που θα διανεµηθούν ως µέρισµα, µετά και από
σχετική πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.
Η ηµέρα αποκοπής του µερίσµατος αποφασίζεται από το ∆.Σ. της ανώνυµης εταιρείας και
ανακοινώνεται µέσω του τύπου. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι όλοι οι µέτοχοι που είναι
κάτοχοι µετοχών της συγκεκριµένης εταιρείας στο τέλος της συνεδρίασης του χρηµατιστηρίου
που προηγείται της ηµεροµηνίας αποκοπής του.

1.2. Κίνδυνοι
Η επένδυση σε µετοχές ενδέχεται να περιλαµβάνει τους κινδύνους που παρατίθενται στη
συνέχεια ενδεικτικώς:
(α) Κίνδυνος µεταβλητότητας: Η τιµή µίας µετοχής που αποτελεί αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές και ΠΜ∆ υπόκειται σε απρόβλεπτες διακυµάνσεις,
οι οποίες µάλιστα δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται αιτιωδώς µε την οικονοµική πορεία της
εκδότριας εταιρείας. ∆ηµιουργείται έτσι κίνδυνος απώλειας µέρους ή και - υπό περιστάσεις του συνόλου του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Υπογραµµίζεται ότι ποτέ δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθεί η ανοδική ή καθοδική πορεία µίας µετοχής ούτε η διάρκεια µιας τέτοιας
πορείας. Υπογραµµίζεται ιδιαιτέρως ότι η πορεία της χρηµατιστηριακής αξίας µιας µετοχής
είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και δεν εξαρτάται µόνον από τα οικονοµικά στοιχεία
της εταιρείας, όπως π.χ. αυτά απεικονίζονται βάσει των αρχών της θεµελιώδους ανάλυσης.
(β) Κίνδυνος της εκδότριας εταιρείας: Οι µετοχές, ως κλάσµατα του κεφαλαίου της εκδότριας
εταιρείας, επηρεάζονται από την πορεία και τις προοπτικές της εκδότριας εταιρείας, της
οποίας τυχόν ζηµίες ή κέρδη δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν.
Ο µέγιστος κίνδυνος υφίσταται σε περίπτωση πτώχευσης της εκδίδουσας τις µετοχές
εταιρείας, οπότε και ο επενδυτής θα απολέσει το σύνολο της επένδυσής του.
(γ) Κίνδυνος µερισµάτων: Η καταβολή µερίσµατος εξαρτάται από την ύπαρξη κερδών της
εκδίδουσας τις µετοχές εταιρείας και την πολιτική διανοµής µερισµάτων που εφαρµόζει αυτή
βάσει και των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της. Εποµένως,
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δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η επένδυση σε µετοχές θα συνοδεύεται από την είσπραξη
µερισµάτων.
(δ) Λοιποί κίνδυνοι: Η χρηµατιστηριακή πορεία µιας µετοχής εξαρτάται και από πολλούς
εξωγενείς παράγοντες, όπως µακροοικονοµικές εξελίξεις, πολιτικοί παράγοντες, κατάσταση
των χρηµατιστηριακών αγορών κ.λπ. Επίσης, εξαρτάται και από παράγοντες όπως η
εµπορευσιµότητα της µετοχής, η ρευστότητα της αγοράς, αλλά και εξελίξεις µε αντικείµενο την
ίδια τη µετοχή, όπως επιθετική εξαγορά, πιθανότητα διαγραφής της µετοχής από τη
χρηµατιστηριακή αγορά κ.λπ. Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση επένδυσης σε µετοχές πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη και οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι που αναλύονται ανωτέρω υπό ΙΙ.

1.3. Γενική επισήμανση - σύσταση
Συστήνεται στον Πελάτη όπως αυτός, πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί
µετοχής: α) µελετήσει την ετήσια οικονοµική έκθεση ή, κατά περίπτωση, και τις εξαµηνιαίες
οικονοµικές εκθέσεις και τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύει η εκδότρια
εταιρεία προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για περιοδική πληροφόρηση του
επενδυτικού κοινού και β) αναζητήσει τυχόν δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις σηµαντικών
γεγονότων, στις οποίες έχει προβεί η εκδότρια εταιρεία προς έκτακτη ενηµέρωση του
επενδυτικού κοινού, κυρίως µέσω του διαδικτυακού τόπου του χρηµατιστηρίου στο οποίο οι
µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση ή και στον διαδικτυακό τόπο της ίδιας της
εκδότριας εταιρείας.

2. Επενδύσεις σε Ομόλογα
2.1. Έννοια – χαρακτηριστικά
Τα οµολογιακά δάνεια είναι ένας εναλλακτικός τρόπος άντλησης κεφαλαίων από τις
επιχειρήσεις και επίσης ένα επενδυτικό εργαλείο που οι επενδυτές µπορούν να
συµπεριλάβουν στο χαρτοφυλάκιό τους προκειµένου να επιτύχουν καλύτερη διαφοροποίηση
των συνολικών επενδύσεων τους.
Οι κοινές οµολογίες θεωρούνται αξιόγραφα σταθερού εισοδήµατος διότι ο εκδότης του
οµολογιακού δανείου (που µπορεί να είναι είτε το Ελληνικό ∆ηµόσιο είτε οι ανώνυµες
εταιρείες - περιλαµβανόµενων και των Τραπεζών) έχει αναλάβει την υποχρέωση (νοµική
δέσµευση) να καταβάλει στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου ένα συγκεκριµένο χρηµατικό
ποσό για όλη τη διάρκεια ζωής του αξιογράφου. Το συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό είναι ο
τόκος. Ο εκδότης των οµολογιών αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξυπηρετήσει πρώτα τις
νόµιµες απαιτήσεις των οµολογιούχων (καταβολή των τόκων και επιστροφή του αρχικού
κεφαλαίου κατά τη λήξη της οµολογίας) ανεξάρτητα από το επίπεδο κερδών της επιχείρησης
και µετά να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των µετόχων.
Οι οµολογίες είναι πιστοποιητικά χρέους µε διάρκεια ζωής συνήθως µεγαλύτερη από ένα έτος
ενώ τα οµόλογα έχουν µικρότερη διάρκεια ζωής.
Οι επενδυτές προτιµούν να αγοράσουν εταιρικά οµόλογα για διάφορους λόγους όπως:
Ελκυστικές αποδόσεις: Τα εταιρικά οµόλογα συνήθως προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις
από τα αντίστοιχης χρονικής διάρκειας κρατικά οµόλογα ή έντοκα γραµµάτια. Αυτές οι
υψηλότερες αποδόσεις συνοδεύονται συνήθως και από υψηλότερο κίνδυνο.
Σταθερό εισόδηµα: Επενδυτές που επιθυµούν σταθερό εισόδηµα από τις επενδύσεις τους
και ταυτόχρονα εξασφάλιση του αρχικού κεφαλαίου τους τα περιλαµβάνουν στα
χαρτοφυλάκιά τους, σαν επένδυση µε σταθερότερη απόδοση από τις µετοχές.
Περιορισµένος κίνδυνος: Οι εταιρικές οµολογίες αξιολογούνται και το επιτόκιό τους
προσδιορίζεται ανάλογα µε τα ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας και ικανότητας
αποπληρωµής υποχρεώσεων της εταιρείας. Όσο υψηλότερη είναι η αξιολόγηση τόσο
ασφαλέστερη είναι η επένδυση. Γενικά οι οµολογίες θεωρούνται χαµηλότερου ρίσκου από την
επένδυση σε µετοχές.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των οµολόγων είναι:
Ονοµαστική Αξία: Είναι το ποσό ή το κεφάλαιο που πρέπει αποπληρώσει ο εκδότης,
στον κοµιστή του τίτλου κατά την λήξη. Η ονοµαστική αξία αποτελεί επίσης τη βάση
πάνω στην οποία υπολογίζεται ο τόκος.
Τιµή: Η τιµή του οµολόγου ορίζεται µε βάση τις 100 µονάδες βάσης ή αλλιώς ως
ποσοστό επί της ονοµαστικής αξίας. Όταν η τιµή του οµολόγου είναι υψηλότερη από
το 100, τότε το οµόλογο διαπραγµατεύεται «υπέρ το άρτιο» (premium). Όταν η τιµή
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του οµολόγου είναι χαµηλότερη από 100, τότε το οµόλογο διαπραγµατεύεται µε
έκπτωση (discount). Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η τιµή µπορεί να αναφέρεται στην:
o Τιµή Έκδοσης (Issue Price): Είναι η αρχική τιµή, στην οποία διατίθεται το
οµόλογο στην πρωτογενή αγορά, κατά την ηµεροµηνία έκδοσής του.

o

Τιµή Αγοράς (Bid Price): Είναι η τιµή των αγοραστών του τίτλου στην
δευτερογενή αγορά και στην οποία µπορεί ο επενδυτής να πουλήσει τον
οµολογιακό τίτλο.

o

Τιµή Προσφοράς (Offer Price): Είναι η τιµή των πωλητών του τίτλου στην
δευτερογενή αγορά και στην οποία ο υποψήφιος επενδυτής µπορεί ν’
αγοράσει τον οµολογιακό τίτλο.

o

Τιµή Αποπληρωµής (Redemption Price): Είναι η τιµή αποπληρωµής του
οµολόγου στην λήξη του και ορίζεται κατά την έκδοση του οµολόγου.

Ηµεροµηνία Έκδοσης (Issue Date): Είναι ηµεροµηνία κατά την οποία εκδίδεται το
οµόλογο.
Ηµεροµηνία Λήξης (Maturity Date): Είναι η ηµεροµηνία λήξης του οµολόγου.
Επιτόκιο / Τοκοµερίδιο (Interest Rate / Coupon): Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου
υπολογίζεται η περιοδική πληρωµή του τόκου (κουπόνι). Εκφράζεται σε ετήσια βάση
ως ποσοστό επί της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου. Συνήθως, ένα οµόλογο
πραγµατοποιεί τις πληρωµές του (κουπόνια) κάθε µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο ή χρόνο,
ενώ το κουπόνι µπορεί να είναι σταθερό ή κυµαινόµενο.
∆εδουλευµένοι Τόκοι (Accrued Interest): Είναι ο οφειλόµενος από τον εκδότη τόκος
που έχει σωρευτεί µεταξύ της ηµεροµηνίας τελευταίας πληρωµής του τοκοµεριδίου και
της ηµεροµηνίας συναλλαγής του τίτλου.
Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity): Είναι η απόδοση του οµολόγου στην
περίπτωση που αυτό διακρατηθεί µέχρι τη λήξη του και εκφράζεται ως ποσοστό επί
του επενδυµένου κεφαλαίου.
Επιτοκιακή διαφορά (interest rate margin) .Είναι κεντρικό χαρακτηριστικό των
οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου (δείτε πιο κάτω): H επιτοκιακή διαφορά είναι η
διαφορά (margin / spread) του επιτοκίου του τίτλου σε σχέση µε το επιτόκιο αναφοράς
του τίτλου. Για παράδειγµα, αν ένα οµόλογο κυµαινόµενου επιτοκίου προβλέπει
τοκοµερίδιο LIBOR + 3%, τότε το +3% αποτελεί την επιτοκιακή διαφορά του οµολόγου.
Η επιτοκιακή διαφορά µπορεί να αναφέρεται και σε µονάδες βάσης (όπου 100
µονάδες βάσης ισούνται µε 1%).
Επίπεδο εξασφάλισης (Seniority): Είναι η προτεραιότητα µε την οποία θα καλυφθούν
οι απαιτήσεις των κατόχων των τίτλων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων
ή της εκκαθάρισης –των περιουσιακών στοιχείων του εκδότη. Σε όρους διαβάθµισης
εξασφάλισης λοιπόν, τα οµόλογα και οι λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήµατος
διακρίνονται σε:
o Οµόλογα Υψηλής εξασφάλισης (senior)
o

Υβριδικούς τίτλους µειωµένης εξασφάλισης (Tier 2 Capital) ή χαµηλής
εξασφάλισης (Tier 1 Capital)

Πιστοληπτική ∆ιαβάθµιση (Credit Rating): Είναι η διαβάθµιση ενός οµολόγου
σύµφωνα µε τον πιστωτικό κίνδυνο που παρουσιάζει. Η διαβάθµιση του οµολόγου
είναι συνδεδεµένη µε την πιστοληπτική διαβάθµιση του εκδότη. Οι πιστοληπτικές
διαβαθµίσεις παράγονται από εγκεκριµένους διεθνείς οργανισµούς πιστοληπτικής
αξιολόγησης, οι οποίοι πραγµατοποιούν τακτικές αναλύσεις σχετικά µε την ικανότητα
του εκδότη (κυβερνήσεις, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις) να
ανταποκρίνεται στις δανειακές του υποχρεώσεις. Λόγω της µεγάλης ποικιλίας που
υπάρχει στους τίτλους σταθερού εισοδήµατος, (π.χ. βραχυπρόθεσµοι ή
µακροπρόθεσµοι, µε υψηλή ή µειωµένη εξασφάλιση κ.λ.π), ενδέχεται διαφορετικές
εκδόσεις οµολόγων και λοιπών τίτλων από τον ίδιο εκδότη να αξιολογούνται µε
διαφορετική πιστοληπτική διαβάθµιση.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των οµολόγων είναι η διάρκεια ζωής. Η διάρκεια ζωής του
οµολόγου δείχνει πότε ο επενδυτής αναµένει επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου και πόσο
χρονικό διάστηµα θα αναµένει τις πληρωµές του τόκου. (Υπάρχουν πάντως περιπτώσεις
εταιρικών οµολόγων που παρέχουν δυνατότητα επαναγοράς ή ανάκλησης, χαρακτηριστικά
που µπορούν να επηρεάσουν την ηµεροµηνία επιστροφής του κεφαλαίου).
Τα εταιρικά οµόλογα γενικά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
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Βραχυπρόθεσµα (διάρκεια 1-3 έτη).
Μεσοπρόθεσµα (διάρκεια 3-10 έτη).
Μακροπρόθεσµα (διάρκεια µεγαλύτερη των 10 ετών).
Έναν άλλο χαρακτηριστικό παράγοντα που πρέπει να γνωρίζει ο επενδυτής πριν αγοράσει
ένα οµόλογο είναι το επιτόκιο.
Μέσω των οµολογιακών δανείων ο επενδυτής δανείζει στον εκδότη ένα συγκεκριµένο
χρηµατικό ποσό για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Σε αντάλλαγµα ο επενδυτής
λαµβάνει σταθερές πληρωµές τόκων µε ένα σταθερό χρονοδιάγραµµα για όλη τη διάρκεια
ζωής του οµολόγου και επιστροφή του αρχικά επενδυµένου κεφαλαίου µε τη λήξη του
οµολόγου. Τα τρία είδη επιτοκίων που προσφέρονται είναι τα ακόλουθα:
(α) Σταθερό επιτόκιο
Τα περισσότερα οµολογιακά δάνεια είναι τα κλασσικά µε σταθερό επιτόκιο,
(β) Κυµαινόµενο επιτόκιο
Υπάρχουν οµολογιακά δάνεια που έχουν διαφοροποιηµένο επιτόκιο που προσαρµόζεται
περιοδικά ανάλογα µε ένα δείκτη συνδεδεµένο µε τα έντοκα γραµµάτια ή τη χρηµαταγορά.
Παρότι αυτά τα οµόλογα προσφέρουν προστασία έναντι της ανόδου των επιτοκίων, οι
αποδόσεις τους είναι τυπικά χαµηλότερες από εκείνες των οµολόγων σταθερού επιτοκίου µε
ίδια διάρκεια ζωής,
(γ) Zero-coupon
Αυτά είναι οµολογιακά δάνεια που δεν έχουν περιοδικές πληρωµές τόκων. Αντί αυτού
πωλούνται µε σηµαντική έκπτωση έναντι της ονοµαστικής τους αξίας και µε απόδοση την
πλήρη ονοµαστική τους αξία µε τη λήξη τους. Στην Ελλάδα, οµολογιακά δάνεια αυτής της
µορφής είναι τα Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Όλα τα οµολογιακά δάνεια τείνουν να αυξάνονται σε αξία όταν τα επιτόκια µειώνονται.
Συνήθως όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής τόσο µεγαλύτερη είναι η διακύµανση της
τιµής τους. Αν ο επενδυτής πρόκειται να κρατήσει το οµόλογο µέχρι την λήξη του τότε
ενδιαφέρεται λιγότερο για αυτές τις διακυµάνσεις της τιµής (που είναι γνωστές σαν κίνδυνος
επιτοκίου ή κίνδυνος της αγοράς) γιατί θα λάβει την ονοµαστική αξία του οµολόγου στην λήξη.
Στους επενδυτές µπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση από αυτή την αντίστροφη σχέση µεταξύ
οµολόγων και επιτοκίων, δηλ. το γεγονός ότι τα οµόλογα αξίζουν λιγότερο όταν τα επιτόκια
αυξάνονται. Αλλά η εξήγηση είναι απλή:
Όταν τα επιτόκια αυξάνονται νέες εκδόσεις παρουσιάζονται στην αγορά µε υψηλότερες
αποδόσεις από τις παλιότερες εκδόσεις οµολογιών κάνοντας τις παλαιές εκδόσεις να αξίζουν
λιγότερο. Εποµένως οι τιµές τους κατεβαίνουν.
Όταν τα επιτόκια µειώνονται οι νέες εκδόσεις οµολογιών που παρουσιάζονται στην αγορά µε
χαµηλότερες αποδόσεις από τις παλιότερες εκδόσεις κάνουν τις παλιές εκδόσεις να
παρουσιάζουν µεγαλύτερη απόδοση. Εποµένως οι τιµές ανεβαίνουν.
Σαν αποτέλεσµα αν ο επενδυτής θελήσει να πουλήσει το οµόλογο πριν την λήξη του, αυτό
µπορεί να αξίζει περισσότερο ή λιγότερο απ’ ότι πλήρωσε για να το αγοράσει.
∆ιάφοροι οικονοµικοί παράγοντες επηρεάζουν το επίπεδο της κατεύθυνσης των επιτοκίων
στην οικονοµία. Τα επιτόκια παραδοσιακά αυξάνονται όταν η οικονοµία παρουσιάζει
ανάπτυξη και µειώνονται όταν η οικονοµία παρουσιάζει υποχώρηση της ανάπτυξης. Με
παρόµοιο τρόπο η άνοδος του πληθωρισµού οδηγεί σε άνοδο των επιτοκίων (παρόλο που
από ένα σηµείο και µετά τα υψηλότερα επιτόκια συµβάλλουν στον υψηλότερο πληθωρισµό)
και ένας χαµηλός πληθωρισµός οδηγεί σε χαµηλότερα επιτόκια, Ο πληθωρισµός είναι ένας
από τους ισχυρότερους παράγοντες που επηρεάζουν τα επιτόκια.
Η απόδοση είναι µια βασική έννοια στην κατανόηση της επένδυσης σε οµόλογα γιατί είναι το
µέσον που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της απόδοσης ενός οµολόγου σε σύγκριση µε
ένα άλλο. Επιτρέπει στον επενδυτή να λάβει αποφάσεις σχετικά µε το ποιο οµόλογο να
επιλέξει.

Ανάλογα µε τον εκδότη, τα οµόλογα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κυβερνητικά Οµόλογα (Government Bonds): Είναι οµόλογα τα οποία εκδίδουν
κυβερνήσεις κρατών ή εκδίδονται από τους αντίστοιχους κρατικούς οργανισµούς
διαχείρισης χρέους (π.χ. Ελληνική Κυβέρνηση, Αµερικάνικη Κυβέρνηση).
Οµόλογα Υπερεθνικών Οργανισµών (Supranational Bonds): Είναι οµόλογα που
εκδίδονται από υπερεθνικούς οργανισµούς (π.χ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).
Οµόλογα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Municipal Bonds): Είναι οµόλογα
τα οποία εκδίδουν οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. ∆ήµοι).
Εταιρικά Οµόλογα (Corporate Bonds): Είναι οµόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα και επιχειρήσεις.
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Άλλες διακρίσεις οµολόγων είναι οι εξής:
Οµόλογα προστατευµένα από τον
πληθωρισµό (Inflation–protected
Bonds/Notes). Αυτή η κατηγορία οµολόγων συνδέει τα τοκοµερίδια µε τον ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή, παρέχοντας έτσι προστασία στο ενδεχόµενο της µελλοντικής
αύξησης του πληθωρισµού. .
Οµόλογα µε ∆ικαίωµα Πρόωρης Ανάκλησης/Εξαγοράς από τον Εκδότη (Callable
Bonds): Τα οµόλογα αυτά δίνουν στον εκδότη το δικαίωµα να τα ανακαλέσει σε
συγκεκριµένες µελλοντικές ηµεροµηνίες, δηλαδή να τα αποπληρώσει πριν τη λήξη
τους. Για παράδειγµα, εάν τα επιτόκια υποχωρήσουν σηµαντικά συγκριτικά µε το
τοκοµερίδιο των οµολόγων, τότε ο εκδότης µπορεί να εξασκήσει το δικαίωµα
«ανάκλησης» σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τιµή, που προκαθορίζονται κατά την
έκδοση του οµολόγου.
Οµόλογα χωρίς υποχρέωση λήξης (Perpetual Bonds): Το κύριο χαρακτηριστικό
αυτών των οµολόγων είναι ότι δεν έχουν κάποια συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης.
Πραγµατοποιούν πληρωµές είτε σταθερών τοκοµεριδίων ή τοκοµεριδίων
κυµαινόµενου επιτοκίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα οµόλογα αυτά
εµπεριέχουν ένα δικαίωµα εξαγοράς/ανάκλησης (call option), το οποίο δίνει στον
εκδότη το δικαίωµα να τ’ ανακαλέσει σε µια µελλοντική χρονική στιγµή και σε
προκαθορισµένη τιµή.
Οµόλογα µε ∆ικαίωµα Πρόωρης Αποπληρωµής/Πώλησης από τον Επενδυτή
(Puttable Bonds): Ένα τέτοιο οµόλογο δίνει στον κάτοχό του το δικαίωµα να
απαιτήσει από τον εκδότη, την πρόωρη αποπληρωµή του σε προκαθορισµένη τιµή.
Για παράδειγµα, σε περίπτωση που τα επιτόκια αυξηθούν σηµαντικά συγκριτικά µε
το τοκοµερίδιο του οµολόγου, τότε ο κάτοχος του οµολόγου δύναται να εξασκήσει το
δικαίωµα πώλησης, στην τιµή και την ηµέρα που έχουν προκαθοριστεί κατά την
έκδοση του οµολόγου.
Οµόλογα σταδιακής αποπληρωµής από τον εκδότη (Sinkable Bonds): Ένα τέτοιο
οµόλογο δίνει στον εκδότη το δικαίωµα της σταδιακής αποπληρωµής του σε
προκαθορισµένες τιµές και ηµεροµηνίες.
Μετατρέψιµα Οµόλογα (Convertible Bonds): Τα µετατρέψιµα οµόλογα προσφέρουν
στον επενδυτή το δικαίωµα να τα µετατρέψει σε άλλα αξιόγραφα του ίδιου εκδότη,
συνήθως µετοχές. Το δικαίωµα µετατροπής µπορεί να εξασκηθεί σε συγκεκριµένες
µελλοντικές ηµεροµηνίες, ενώ ο λόγος µετατροπής µεταξύ του οµολόγου και του
αντίστοιχου υποκείµενου αξιόγραφου καθορίζεται σύµφωνα µε προκαθορισµένες
διαδικασίες.
∆οµηµένα/Σύνθετα Οµόλογα (Structured/Complex Bonds): Είναι τα οµόλογα, των
οποίων η απόδοση ή και η αποπληρωµή του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη δεν είναι
προκαθορισµένα, αλλά εξαρτώνται από συγκεκριµένα υποκείµενα αξιόγραφα,
δείκτες ή άλλους παράγοντες (παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα για τα
∆οµηµένα/Σύνθετα Προϊόντα).
Υβριδικοί Τίτλοι (Hybrid Notes): Είναι αξιόγραφα τα οποία συνδυάζουν
χαρακτηριστικά δύο ή περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά κύριο λόγο
τίτλων χρέους και µετοχών. Συνήθως δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης ή έχουν
ηµεροµηνία λήξης ιδιαίτερα µακρινή και εµπεριέχουν δικαίωµα ανάκλησης από τον
εκδότη τους (όπως και τα διηνεκή οµόλογα). Πολλές φορές πληρώνουν
τόκο/µέρισµα σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όµως οι εκδότες τους µπορούν να
αναβάλουν ή ακόµα και να παραλείψουν κάποιες από τις πληρωµές αυτές (όπως
στην περίπτωση των προνοµιούχων µετοχών).
Η συνολική απόδοση που ο επενδυτής αποκοµίζει από το οµόλογο δεν είναι σταθερή όπως
το ονοµαστικό επιτόκιο του οµολόγου. Μεταβάλλεται και αντικατοπτρίζει τις µεταβολές της
τιµής του οµολόγου που προκαλούνται από τις µεταβολές των επιτοκίων.
Παραθέτουµε ένα παράδειγµα για τη λειτουργία απόδοσης των οµολόγων:
Επενδυτής αγοράζει ένα οµόλογο, το κρατάει για ένα χρόνο, ενώ τα επιτόκια αυξάνονται και
µετά το πουλάει. Εισπράττει χαµηλότερη τιµή για το οµόλογο από ότι το αγόρασε γιατί κανείς
άλλος δεν θα το αποδεχόταν µε επιτόκιο χαµηλότερο από αυτό της αγοράς.
Παρότι ο αγοραστής θα έχει το ίδιο ονοµαστικό επιτόκιο µε αυτό που ο αρχικός επενδυτής
είχε και θα εισπράξει στην λήξη το ίδιο κεφάλαιο η πραγµατική απόδοση του αγοραστή είναι
υψηλότερη από αυτήν του αρχικού επενδυτή, γιατί ο αγοραστής πλήρωσε λιγότερα για να
αγοράσει το οµόλογο.
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αποδόσεων δύο όµως - η απόδοση στη λήξη και η τρέχουσα
απόδοση - θεωρούνται πιο σηµαντικές για τους περισσότερους επενδυτές.
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Η τρέχουσα απόδοση είναι η ετήσια απόδοση επί του ονοµαστικού ποσού αγοράς του
οµολόγου ανεξάρτητα από τη διάρκεια ζωής του. Αν ένας επενδυτής αγοράσει ένα οµόλογο
στην ονοµαστική του τιµή, η τρέχουσα απόδοση είναι το συγκεκριµένο ονοµαστικό επιτόκιο, Η
τρέχουσα απόδοση ενός οµολόγου αγορασµένου στην ονοµαστική του τιµή, µε ονοµαστικό
επιτόκιο π.χ. 4,5% είναι επίσης 4,5%.
Όµως αν η αγοραία τιµή του οµολόγου είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από την ονοµαστική τότε
η τρέχουσα απόδοση θα είναι διαφορετική.
Για παράδειγµα, αν ο επενδυτής αγοράσει ένα οµόλογο 1.000 ευρώ µε 4,5% ονοµαστικό
επιτόκιο, αφότου έχουν ανέβει τα επιτόκια πάνω από αυτό το επίπεδο και θελήσει να το
πουλήσει, θα το πουλήσει σε τιµή µικρότερη της ονοµαστικής, Έστω ότι θα το πουλήσει στα
900 ευρώ. Η τρέχουσα απόδοση θα είναι 5% (1.000 ευρώ * 0,045 /900 ευρώ).
Περισσότερο σηµαντικό µέγεθος είναι η απόδοση στην λήξη, επειδή εκφράζει την συνολική
απόδοση που θα λάβει ο επενδυτής εάν κρατήσει ένα οµόλογο µέχρι την λήξη του. Αυτή
επίσης επιτρέπει να συγκριθούν οµόλογα µε διαφορετικές λήξεις και κουπόνια (τοκοµερίδια).
Η απόδοση στη λήξη περιλαµβάνει όλο τον τόκο και επιπρόσθετα το κεφαλαιακό κέρδος που
ο επενδυτής θα πραγµατοποιήσει (αν αγοράσει το οµόλογο κάτω από την ονοµαστική αξία) ή
την κεφαλαιακή ζηµιά που θα υποστεί (αν αγοράσει το οµόλογο σε υψηλότερη τιµή της
ονοµαστικής).
Οι επενδυτές πρέπει να ζητούν από τον επενδυτικό τους σύµβουλο να τους παράσχει την
ακριβή απόδοση στη λήξη για κάθε οµόλογο που τους ενδιαφέρει. Οι επενδυτές δεν πρέπει
να αγοράζουν κρίνοντας µόνο µε βάση την τρέχουσα απόδοση, γιατί µπορεί να µην εκφράζει
τη πραγµατική απόδοση του οµολόγου.

2.2. Κίνδυνοι
Η επένδυση σε οµόλογα εγκυµονεί κινδύνους όπως:
(α)
Κίνδυνος πτώχευσης (Insolvency risk): Ο εκδότης των οµολόγων (οµολογιών) µπορεί
να καταστεί προσωρινά ή µόνιµα πτωχός, µε αποτέλεσµα να µην δύναται να καταβάλλει
στους δανειστές του τον τόκο ή, ακόµα, και το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στα οµόλογα. Ειδικώς
στα οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης θα πρέπει ο επενδυτής να ερευνά την κατάταξη του
οµολόγου, στο οποίο εξετάζει το ενδεχόµενο επένδυσης, σε σχέση µε άλλα οµόλογα του
εκδότη, καθώς, όπως εκτέθηκε, σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη ο επενδυτής διατρέχει
τον κίνδυνο να απολέσει όλη του την επένδυση.
(β)
Κίνδυνος επιτοκίου (Interest rate risk): βλ. και ανωτέρω υπό ΙΙ.5. Όσο µεγαλύτερη είναι
η διάρκεια ενός οµολογιακού δανείου, τόσο ευπαθέστερο είναι και το οµολογιακό δάνειο
έναντι τυχόν ανόδου των επιτοκίων στην αγορά, ιδίως σε περίπτωση που έχει χαµηλό
επιτόκιο (ιδίως σταθερού επιτοκίου ή οµολόγου µε προεξοφληµένο επιτόκιο / ενσωµατωµένο
τόκο / zero coupon). Υπογραµµίζεται ότι µεταβολές στο επιτόκιο µπορεί να επιδράσουν
σηµαντικά στην αγοραία τιµή του οµολόγου. Π.χ. σε περίπτωση ανόδου των επιτοκίων,
πέφτουν στις αγορές οι τιµές οµολόγων προηγουµένων εκδόσεων µε χαµηλότερο επιτόκιο και
ιδίως των οµολόγων σταθερού επιτοκίου ή οµολόγου µε προεξοφληµένο επιτόκιο /
ενσωµατωµένο τόκο.
(γ)
Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit risk): βλ. ανωτέρω και υπό ΙΙ.6. Η αξία του οµολόγου
φθίνει σε περίπτωση που µειωθεί η πιστοληπτική αξιολόγηση του εκδότη.
(δ)
Κίνδυνος πρόωρης αποπληρωµής: Είναι πιθανόν, εκδότες οµολόγων να προβλέπουν
στο πρόγραµµα του οµολογιακού δανείου τη δυνατότητα πρώιµης εξόφλησης σε περίπτωση
πτώσης των επιτοκίων, οπότε υφίσταται µεταβολή του προσδοκώµενου κέρδους από τα
οµόλογα και πρέπει να υπολογίζεται η απόδοση µέχρι την πιθανή πρώιµη εξόφληση (yield to
call).
(ε)
Κίνδυνος ρευστότητας αγοράς: Ο κίνδυνος αυτός είναι σηµαντικός σε περίπτωση που ο
επενδυτής επιθυµεί να ρευστοποιήσει το οµόλογο πριν από τη λήξη του. Στην περίπτωση
αυτή, ελλείψει εµπορευσιµότητας, µπορεί να επιτύχει τιµή χαµηλότερη (υπό περιστάσεις κατά
πολύ) της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου.
(στ) Πολιτικός Κίνδυνος (Political risk): Η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων από τον εκδότη
µπορεί επίσης να επηρεαστεί και από τις οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις που ενδεχοµένως
να διαδραµατίζονται στις χώρες που δραστηριοποιείται ο εκδότης. Τέτοια γεγονότα µπορεί να
επιφέρουν σηµαντικές απώλειες, ακόµα και ολόκληρου του επενδυµένου κεφαλαίου
Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα/οµολογίες πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη και οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι που αναλύονται ανωτέρω υπό ΙΙ.

2.3. Γενική επισήμανση - σύσταση
Συνιστάται στον Πελάτη όπως αυτός, πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί
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οµολόγου:
α) µελετήσει την ετήσια οικονοµική έκθεση ή, κατά περίπτωση, και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές
εκθέσεις και τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύει ο εκδότης προς εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του για περιοδική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, καθώς και το
τυχόν υπάρχον ενηµερωτικό δελτίο που έχει εκδοθεί ως προς το οµόλογο στο οποίο ο
Πελάτης πρόκειται να διενεργήσει την επένδυση ή ακόµη τον βαθµό κινδύνου που
αντιπροσωπεύει το συγκεκριµένο κράτος-εκδότη και
β) αναζητήσει τυχόν δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις σηµαντικών γεγονότων, στις οποίες έχει
προβεί ο εκδότης προς έκτακτη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, κυρίως µέσω του
διαδικτυακού τόπου του χρηµατιστηρίου στο οποίο οι µετοχές είναι εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση ή και στον διαδικτυακό τόπο του ίδιου του εκδότη.

3. Επενδύσεις σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
(ΟΣΕΚΑ - Αμοιβαία Κεφάλαια)
3.1. Έννοια – χαρακτηριστικά
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ), είναι µία κοινή περιουσία την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.). Η περιουσία αυτή η οποία διαιρείται σε
µερίδια, αποτιµάται καθηµερινά, και κάποιος που θέλει να κάνει συµµετοχή ή εξαγορά σε
αµοιβαίο κεφάλαιο, µπορεί αντίστοιχα να αγοράσει ή να πουλήσει µερίδια.
Σύµφωνα µε την ορολογία του νόµου, Α/Κ είναι «Οµάδα περιουσίας», η οποία αποτελείται
από µετρητά και κινητές αξίες της οποίας τα επιµέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε
περισσότερα του ενός πρόσωπα». Ο όρος «Κεφάλαιο» χαρακτηρίζει το σύνολο του ποσού
που συγκεντρώνεται από τους επενδυτές, ενώ ο όρος «Αµοιβαίο» περιγράφει το γεγονός ότι
όλοι οι συνεισφέροντες (µεριδιούχοι) στην δηµιουργία της περιουσίας αυτής, µοιράζονται τα
κέρδη και τις ζηµιές που µπορεί να προκύψουν, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του
καθένα σε αυτό.
Τα Α/Κ δεν δίνουν τόκο ούτε έχουν προκαθορισµένες αποδόσεις. Η απόδοση για τον
µεριδιούχο είναι η διαφορά που µπορεί να δηµιουργηθεί ανάµεσα στο κεφάλαιο επένδυσης
και στην αποτίµηση αυτής σε χρονική διάρκεια.
Οι πρόσοδοι του Α/Κ από τόκους, µερίσµατα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο,
µπορούν να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το
σύνολο των δαπανών της χρήσης. Ο όρος «µπορούν» σηµαίνει ότι ο κανονισµός του Α/Κ
µπορεί να ορίζει διαφορετικά και συνήθως στα περισσότερα Α/Κ το µέρισµα επανεπενδύεται
αυξάνοντας το ενεργητικό του Α/Κ και ταυτόχρονα τη θέση των µεριδιούχων σύµφωνα µε τα
µερίδια που κατέχει ο καθένας.
Το κεφάλαιο των Α/Κ διαιρείται σε µερίδια, όχι σε µετοχές ή οµολογίες. Όταν συµµετέχει
κανείς σε Α/Κ, το ποσό που καταθέτει µετατρέπεται σε µερίδια (συνήθως κλασµατικό αριθµό)
τα οποία δεν αλλάζουν αν δεν προσθέσουµε ή αφαιρέσουµε χρήµατα. Έτσι αν κανείς θέλει να
µάθει την αξία του κεφαλαίου του σήµερα πρέπει να πολλαπλασιάσει τον αριθµό µεριδίων
που κατέχει µε την τιµή εξαγοράς που δηµοσιεύεται στον τύπο.
Η περιουσία του Α/Κ φυλάσσεται για λόγους εξασφάλισης και προστασίας των µεριδιούχων
σε µια τράπεζα που λειτουργεί µόνιµα στην Ελλάδα (Ελληνική ή ξένη), η οποία εκτελεί χρέη
θεµατοφύλακα.
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες Α/Κ. Για κάθε µία κατηγορία είναι διαφορετικός και ο
κίνδυνος. Ο κίνδυνος της επένδυσης σε Α/Κ είναι η πιθανότητα ζηµίας στο επενδυόµενο
κεφάλαιο βραχυπρόθεσµα ή µείωση της απόδοσης που τυχόν είχε επιτευχθεί. Οι πιο
συνηθισµένες κατηγορίες Α/Κ είναι: Τα Μετοχικά, τα Μικτά, τα Οµολογιακά και ∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων. Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι υψηλός στα Μετοχικά Α/Κ λόγω της επένδυσης σε
κινητές αξίες (µετοχές). Μέσος κίνδυνος υπάρχει στα Μικτά Α/Κ, ενώ στις κατηγορίες των
Οµολογιακών και ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων ο επενδυτικός κίνδυνος είναι χαµηλός έως
ελάχιστος.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εν λόγω τεσσάρων συνηθέστερων κατηγοριών Α/Κ έχουν
ως εξής:
Α/Κ ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων: επενδύει κυρίως σε χρεόγραφα εσωτερικού, διάρκειας
µικρότερης του έτους. Αξιοποιεί τις βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις της χρηµαταγοράς και
στόχος του είναι να προσφέρει στο µεριδιούχο εισόδηµα από τόκους καταθέσεων και
οµολόγων. Παρουσιάζει χαµηλό επίπεδο επενδυτικών κινδύνων κυρίως από τις
διακυµάνσεις του πληθωρισµού, των επιτοκίων και τον πιστωτικό κίνδυνο. Απευθύνεται
σε συντηρητικούς επενδυτές που στοχεύουν σε σταθερές αποδόσεις, υψηλότερες των
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τραπεζικών καταθέσεων και δίνουν έµφαση στη διασφάλιση του κεφαλαίου τους.
Οµολογιακά Α/Κ: επενδύουν σε κρατικά, εταιρικά και υπερεθνικά οµόλογα. Παρουσιάζει
σχετικά χαµηλό επίπεδο επενδυτικών κινδύνων κυρίως από τον κίνδυνο αγοράς, τον
πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο πληθωρισµού και επιτοκίων. Απευθύνεται σε
επενδυτές που επιθυµούν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά οµολόγων,
προσδοκώντας ικανοποιητικότερες αποδόσεις µε χαµηλότερο επενδυτικό κίνδυνο σε
σχέση µε το ∆είκτη Αναφοράς. Ενδείκνυται για τοποθετήσεις µε µεσοµακροπρόθεσµο
ορίζοντα
Μετοχικά Α/Κ: επενδύουν σε µετοχές του εσωτερικού ή εξωτερικού. Παρουσιάζει υψηλό
επίπεδο επενδυτικών κινδύνων, κυρίως από τον κίνδυνο αγοράς, που µπορεί να
προέρχεται είτε από συγκεκριµένα γεγονότα που επηρεάζουν µεµονωµένα µια εταιρεία ή
ένα κλάδο εταιρειών, είτε από γενικότερες εξελίξεις σε µακροοικονοµικό επίπεδο.
Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυµούν να τοποθετηθούν στην εγχώρια αγορά
µετοχών, προσδοκούν υψηλές αποδόσεις και αποδέχονται τις έντονες διακυµάνσεις που
παρουσιάζουν οι µετοχικές αγορές. Ενδείκνυται για τοποθετήσεις µε µακροχρόνιο
ορίζοντα (άνω των 3 ετών).
Μικτά Α/Κ: επενδύουν σε ένα ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται συνήθως
από µετοχικούς τίτλους, καθώς και από οµολογιακούς τίτλους, καταθέσεις και µέσα
χρηµαταγοράς. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε ένα
ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο, αναλαµβάνοντας µέτριο επενδυτικό κίνδυνο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο επενδυτικός κίνδυνος (µερική ή ολική απώλεια του
επενδυµένου κεφαλαίου) είναι υψηλός στα Μετοχικά Α/Κ λόγω της επένδυσης σε κινητές
αξίες (µετοχές), µέσος στα Μικτά Α/Κ και χαµηλός έως ελάχιστος στα Οµολογιακά και στα
∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων. Η επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων έναντι του
παραδοσιακού τρόπου επένδυσης σε µεµονωµένους εισηγµένους τίτλους παρουσιάζει
ορισµένα πλεονεκτήµατα τα οποία είναι:
η διαχείριση τους από επαγγελµατίες,
η µεγάλη επενδυτική διασπορά τους σε τίτλους και αγορές,
η παρατηρούµενη µικρότερη µεταβλητότητα των τιµών των µεριδίων σε σύγκριση µε
την µεταβλητότητα των τιµών των εισηγµένων τίτλων,
η δυνατότητα που δίνουν στους µικρούς επενδυτές να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους,
η καταλληλότητα τους για Πελάτες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδιώξεις,
η αυστηρή νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους και η συνεχής κρατική εποπτεία
τους,
η διαφάνεια στο τρόπο της εσωτερικής λειτουργίας τους και εξωτερικής παρουσίασης
τους.

3.2. Κίνδυνοι
Η επένδυση σε αµοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να περιλαµβάνει τους κινδύνους που
παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικώς:
α) Κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου: Η αξία µεριδίου του αµοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται
σχεδόν αποκλειστικά από την αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που συνθέτουν το
ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου. Περαιτέρω, όταν είναι εισηγµένο σε οργανωµένη αγορά
η χρηµατιστηριακή του τιµή µπορεί να µην αντικατοπτρίζει την πραγµατική του αξία.
∆ηµιουργείται έτσι κίνδυνος απώλειας µέρους ή και - υπό περιστάσεις - του συνόλου του
κεφαλαίου που έχει επενδυθεί.
β) Κίνδυνος αγοράς: Υπάρχουν περιπτώσεις που η διαπραγµάτευση των µεριδίων στην
οργανωµένη αγορά µπορεί να ανασταλεί ή να διακοπεί (π.χ. λόγω έντονων διακυµάνσεων
της τιµής για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της εύρυθµης λειτουργίας της
αγοράς, λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας κ.λπ., λόγω των οριζοµένων στους κανόνες
λειτουργίας της οικείας αγοράς). Επίσης είναι δυνατόν, υπό προϋποθέσεις, να διαγραφεί το
σύνολο των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων κατόπιν απόφασης του διαχειριστή της οικείας
αγοράς ή της εποπτεύουσας αρχής της αγοράς ή του αµοιβαίου κεφαλαίου.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας: Είναι δυνατόν να ανασταλεί µε απόφαση του διαχειριστή του
αµοιβαίου κεφαλαίου η εξαγορά µεριδίων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα
να καθίσταται αδύνατη η ρευστοποίηση των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων την εν λόγω
περίοδο.
δ) Λοιποί κίνδυνοι: Η αξία των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξαρτάται και από άλλους
παράγοντες, όπως ενδεικτικώς από τυχόν αδυναµία οµαλού διακανονισµού συναλλαγών επί
χρηµατοπιστωτικών µέσων, τυχόν αδυναµία εκδότη χρηµατοπιστωτικών µέσων που
περιλαµβάνονται στο ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου να εκπληρώσει οικονοµικές του
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υποχρεώσεις (π.χ. πληρωµή µερίσµατος), τυχόν αδυναµία ρευστοποίησης στοιχείων του
ενεργητικού ιδίως σε περιπτώσεις περιορισµένης διασποράς, τυχόν αφερεγγυότητα του
θεµατοφύλακα του αµοιβαίου κεφαλαίου, οπότε η αξία του ενεργητικού του αµοιβαίου
κεφαλαίου µειώνεται. Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση επένδυσης σε αµοιβαία κεφάλαια
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι που αναλύονται ανωτέρω
υπό ΙΙ.

3.3. Γενική επισήμανση
Συνιστάται στον Πελάτη όπως αυτός, πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί
αµοιβαίων κεφαλαίων: α) µελετήσει το ενηµερωτικό δελτίο που εκδίδει ο διαχειριστής του, β)
εξετάσει το νοµικό καθεστώς που τα διέπει, ιδίως ως προς τις υποχρεώσεις διασποράς του
ενεργητικού και γ) αναζητήσει τυχόν δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις σηµαντικών γεγονότων,
στις οποίες έχει προβεί η εκδότρια εταιρεία, κυρίως µέσω του διαδικτυακού τόπου της
οργανωµένης αγοράς στην οποία τα µερίδια έχουν τυχόν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση.

4. Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια
Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια επιδιώκουν την επίτευξη απόλυτης θετικής απόδοσης
της επένδυσης, ανεξάρτητα από ή µε µικρή ευαισθησία στην κατεύθυνση των αγορών, µέσω
ιδιαίτερα σύνθετων και κινδυνωδών επενδυτικών στρατηγικών που αποσκοπούν στην
εκµετάλλευση της σχέσης απόδοσης και κινδύνου. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την χρήση
arbitrage ή/και παραγώγων προϊόντων για κερδοσκοπικούς λόγους και όχι για λόγους
αντιστάθµισης κινδύνου, την διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων (short selling) και την µόχλευση
των υπό διαχείριση κεφαλαίων µέσω δανεισµού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα αυξηµένο
επίπεδο κινδύνου, ειδικότερα στις εξής κατηγορίες:
• Κίνδυνος µόχλευσης: Λόγω της µόχλευσης ακόµη και µικρές µεταβολές στις αγορές µπορεί
να µεγεθύνουν σηµαντικά τα κέρδη ή τις απώλειες κεφαλαίου για τον επενδυτή.
• Κίνδυνος Ρευστότητας: Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια παρέχουν περιορισµένη
δυνατότητα ρευστοποίησης της επένδυσης σε µηνιαία, τριµηνιαία ή ακόµη και ετήσια βάση,
συνεπώς η περίοδος «υποχρεωτικής διακράτησης» για τον επενδυτή διαµορφώνεται
ανάλογα. Επιπλέον µπορεί να περιλαµβάνουν επενδύσεις οι οποίες είτε είναι δύσκολο να
ρευστοποιηθούν είτε είναι δύσκολο να αποτιµηθούν.
• Κίνδυνος Μειωµένης Εποπτείας: Η έδρα (legal domicile) των Εναλλακτικών Επενδυτικών
Κεφαλαίων είναι συνήθως σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες (offshore) όπου τα συστήµατα
εποπτείας της αγοράς ενδέχεται να παρέχουν µειωµένη προστασία στον επενδυτή.
• Συγκέντρωση Κινδύνου: Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια ενεργούν επενδυτικά χωρίς
περιορισµούς ως προς τις κατηγορίες επένδυσης, τις επενδυτικές αγορές και τις µεθόδους
επένδυσης. Ως αποτέλεσµα µπορεί να ακολουθούν εξειδικευµένες στρατηγικές µε
συγκέντρωση των επενδύσεων σε συγκεκριµένες κατηγορίες, κλάδους ή γεωγραφικές
περιοχές.

5. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων
Ως Προϊόντα δανεισµού τίτλων νοούνται οι τυποποιηµένοι όροι λειτουργίας των Συµβάσεων
δανεισµού τίτλων (Συµβάσεις δανειοδοσίας ή δανειοληψίας) στο Μηχανισµό ∆ανεισµού
Τίτλων του Χ.Α..
Ανεξάρτητα από τα νοµικά χαρακτηριστικά που λαµβάνει σε κάθε αγορά, ο «∆ανεισµός
Τίτλων» συναντάται σε όλες τις αναπτυγµένες αγορές του κόσµου. Εκατοµµύρια µετοχές
διακινούνται καθηµερινά µέσα από διαδικασίες «δανεισµού» στις ώριµες κεφαλαιαγορές του
κόσµου. Ο «∆ανεισµός Τίτλων» µπορεί να δηλώνει δύο διαδικασίες: τη δανειοδοσία, δηλαδή
την παραχώρηση µετοχών ως «δάνειο» (stock lending), και τη δανειοληψία, δηλαδή την
απόκτηση µετοχών από «δάνειο» (stock borrowing). Οι συµβάσεις δανειοδοσίας ή
δανειοληψίας λειτουργούν ως χρηµατοδότηση τίτλων και καταρτίζονται στον Μηχανισµό
∆ανεισµού Τίτλων του Χ.Α. πολυµερώς (Μέθοδοι 8-1, 8-2, 8-3-3) κατά τους όρους του
Κανονισµού Χ.Α. Ο διµερής δανεισµός τίτλων – διµερής δανειοδοσία ή δανειοληψία
περιλαµβάνει τις συµβάσεις δανειοδοσίας ή δανειοληψίας που λειτουργούν ως
χρηµατοδότηση τίτλων, οι οποίες καταρτίζονται στον Μηχανισµό ∆ανεισµού Τίτλων του Χ.Α.
διµερώς (Μέθοδοι 8-3-1, 8-3-2) από το ίδιο ή από δύο διαφορετικά Μέλη µε εισαγωγή στο
Σύστηµα των δύο εκατέρωθεν εντολών για τον δανειοδότη και τον δανειολήπτη αντίστοιχα ή,
προκειµένου για εντολή εισαχθείσα για λογαριασµό δανειολήπτη, µε ταύτισή της και µε
Συγκεντρωτική Εντολή ∆ανειοδοσίας κατά τους όρους του Κανονισµού Χ.Α. Ως προϊόντα
δανεισµού τίτλων νοούνται οι τυποποιηµένοι όροι λειτουργίας των Συµβάσεων δανεισµού
τίτλων στον Μηχανισµό ∆ανεισµού Τίτλων του Χ.Α.
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Α. Σύµβαση δανειοδοσίας ή δανειοληψίας των Μεθόδων 8-1, 8-2 και 8-3-3
Ειδικότερα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συναλλαγές
δανειοδοσίας ή δανειοληψίας έχουν ως εξής:
1) Με την κατάρτιση των σχετικών συναλλαγών, κάθε δανειοδότης υποχρεούται να
µεταβιβάσει την κυριότητα και να παραδώσει τις υποκείµενες Κινητές Αξίες στην ΕΤ.ΕΚ., ενώ
ο δανειολήπτης δικαιούται να τις παραλάβει από την ΕΤ.ΕΚ. αντίστοιχα.
α) Σε ηµερήσια ή άλλη περιοδική βάση που καθορίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. ως και σε περίπτωση
άσκησης από τον δανειοδότη ή τον δανειολήπτη ή την ΕΤ.ΕΚ. του δικαιώµατος επιστροφής
των υποκείµενων Κινητών Αξιών, κάθε δανειολήπτης οφείλει να καταβάλλει τον Τόκο
∆ανειοληψίας στην ΕΤ.ΕΚ. και κάθε δανειοδότης δικαιούται να εισπράξει το Ηµερήσιο Έσοδο
∆ανεισµού.
β) Κάθε δανειοδότης δικαιούται οποτεδήποτε να ασκήσει έναντι της ΕΤ.ΕΚ. το δικαίωµα
επιστροφής των Κινητών Αξιών που έχει δανείσει. Αντίστοιχο δικαίωµα έχει και ο
δανειολήπτης σε σχέση µε τις Κινητές Αξίες που έχει δανειστεί. Η άσκηση διενεργείται εντός
του προγραµµατισµένου ωραρίου και σύµφωνα µε τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.
γ) Το δικαίωµα επιστροφής των δανεισµένων Κινητών Αξιών δικαιούται να ασκήσει και η
ΕΤ.ΕΚ. Η ΕΤ.ΕΚ. ασκεί το δικαίωµα έναντι του δανειολήπτη ή του δανειοδότη, εφόσον
ασκηθεί τούτο εκ µέρους του δανειοδότη ή του δανειολήπτη αντίστοιχα. Η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται
επίσης να ασκεί το δικαίωµα επιστροφής οποτεδήποτε σε κάθε περίπτωση που τούτο κρίνει
αναγκαίο σύµφωνα µε τις διαδικασίες της.
δ) Με την άσκηση του δικαιώµατος επιστροφής των Κινητών Αξιών από τον δανειοδότη, τον
δανειολήπτη ή την ΕΤ.ΕΚ. γεννώνται τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις για
επιστροφή των Κινητών Αξιών µέσω της ΕΤ.ΕΚ. Ο διακανονισµός της παράδοσης και
παραλαβής τίτλων συνεπεία της άσκησης διενεργείται µέσω του Σ.Α.Τ. σύµφωνα µε τις
προθεσµίες που καθορίζει η ΕΤ.ΕΚ.
ε) Σε περίπτωση εταιρικών ή άλλων πράξεων που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των
υποκείµενων Κινητών Αξιών, γεννώνται δικαιώµατα για τους δανειοδότες και αντίστοιχες
υποχρεώσεις για τους δανειολήπτες που διακανονίζονται µέσω της ΕΤ.ΕΚ. ως κεντρικού
αντισυµβαλλοµένου, ενδεικτικά προς καταβολή χρηµατικού ποσού εν είδει µερίσµατος ή
προµερίσµατος, ή προς παράδοση και παραλαβή των κατά περίπτωση οφειλόµενων
ισοδύναµων Κινητών Αξιών όπως καθορίζονται µε βάση τα χαρακτηριστικά της σχετικής
πράξης.
Β. ∆ιµερής δανειοδοσία ή δανειοληψία της Μεθόδου 8-3-1 και 8-3-2
1) Με τη ∆ιµερή δανειοδοσία ή δανειοληψία που καταρτίζεται µε τις Μεθόδους 8-3-1 και 8-3-2
του Κανονισµού Χ.Α. ο δανειοδότης µεταβιβάζει κατά κυριότητα τις υποκείµενες Κινητές Αξίες
µέσω της ΕΤ.ΕΚ. ως κεντρικού αντισυµβαλλοµένου στον δανειολήπτη έναντι Ηµερήσιου
Τόκου ∆ανεισµού µε τον όρο της επαναµεταβίβασης αυτών, ή ισοδυνάµων συνεπεία
εταιρικών ή άλλων πράξεων που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά τους, κατά την άσκηση του
δικαιώµατος επιστροφής τους από τον δανειοδότη ή τον δανειολήπτη ή την ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και τις σχετικές διαδικασίες
εκκαθάρισης και διακανονισµού της ΕΤ.ΕΚ.
2) Με βάση την τιµή κατάρτισης της ∆ιµερούς δανειοδοσίας ή δανειοληψίας η ΕΤ.ΕΚ.
υπολογίζει σε ηµερήσια βάση τον Ηµερήσιο Τόκο ∆ανεισµού ανά Κινητή Αξία που οφείλει ο
δανειολήπτης και δικαιούται να εισπράξει ο δανειοδότης. Ως Ηµερήσιος Τόκος ∆ανεισµού
ορίζεται ο τόκος τον οποίο οφείλει ο δανειολήπτης και δικαιούται να εισπράξει ο δανειοδότης
µέσω της ΕΤ.ΕΚ., όπως υπολογίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. σε ηµερήσια βάση µε βάση ιδίως τις
αντίστοιχες θέσεις δανειοληψίας και δανειοδοσίας αυτών επί της σχετικής Κινητής Αξίας, την
τιµή κατάρτισης της σχετικής συναλλαγής, την αξία της Κινητής Αξίας, ως και κάθε άλλη
σχετική παράµετρο που τίθεται από την ΕΤ.ΕΚ.
3) Η ΕΤ.ΕΚ. διενεργεί αναπροσαρµογές των θέσεων επί των συναλλαγών ∆ιµερούς
δανειοδοσίας ή δανειοληψίας στις περιπτώσεις εταιρικών ή άλλων πράξεων που επηρεάζουν
τις υποκείµενες Κινητές Αξίες, για τις ανάγκες διατήρησης σταθερής της οικονοµικής αξίας
των σχετικών θέσεων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της.

V.

Κίνδυνοι συνδεόμενοι με τις κατ’ ιδίαν επενδυτικές και
παρεπόμενες υπηρεσίες

Α. Έννοια των επενδυτικών και παρεποµένων υπηρεσιών
Στο Τµήµα Β του Παραρτήµατος Ι του Ν.4514/2018 περιέχονται ορισµοί των επενδυτικών και
παρεποµένων υπηρεσιών. Ακολούθως παρατίθενται εκ των ορισµών αυτών εκείνοι που
αφορούν την εταιρεία στις σχέσεις της µε τους Ιδιώτες Πελάτες της.
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Επενδυτικές Υπηρεσίες
1. Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών µε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα:
Συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό Πελατών, για κατάρτιση
συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό Πελατών: Συνίσταται στην κατάρτιση συµβάσεων
αγοράς/απόκτησης ή πώλησης/ διάθεσης ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών
µέσων για λογαριασµό Πελατών.
3. Η διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό: Συνίσταται στη διαπραγµάτευση από ΕΠΕΥ µε
κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων προς κατάρτιση
συναλλαγών επ’ αυτών.
4. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων [δεν παρέχεται από την εταιρεία]: Συνίσταται στη
διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων Πελατών, στο
πλαίσιο εντολής τους, που περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
5. Η παροχή επενδυτικών συµβουλών: Συνίσταται στην παροχή προσωπικών συστάσεων
σε Πελάτη, είτε κατόπιν αίτησής του είτε µε πρωτοβουλία της επιχείρησης επενδύσεων
σχετικά µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα.
Παρεπόµενες Υπηρεσίες
1. Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό
Πελατών, περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής
συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων
ασφαλειών.
2. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή
περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει
την πίστωση ή το δάνειο. Η αγορά χρηµατοπιστωτικών µέσων µε πίστωση του
τιµήµατος ενέχει αυξηµένους κινδύνους µειώσεως ή απώλειας του αρχικώς
επενδυθέντος κεφαλαίου, καθώς µε την παρεχόµενη πίστωση ο Πελάτης επενδύει
χρηµατικά ποσά που υπερβαίνουν τα κεφάλαια που ο ίδιος καταβάλλει µέσω της
ΑΕΠΕΥ. Επίσης, µπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη εκτάκτως και η καταβολή
προσθέτων ποσών για ασφάλεια (margin call) και αν δεν διαθέτει ο Πελάτης το ποσό
αυτό θα καταστεί αναγκαία η ρευστοποίηση θέσεων του. Εκτίθεται, εποµένως, σε
µεγαλύτερο κίνδυνο από εκείνον στον οποίο θα εξετίθετο αν αγόραζε
χρηµατοπιστωτικά µέσα χωρίς πίστωση. Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να εντοπίζονται,
µεταξύ άλλων, ενδεικτικώς, στις µεταβολές των συνθηκών της αγοράς, στον πιστωτικό
κίνδυνο των αντισυµβαλλοµένων, στον κίνδυνο ρευστότητας στη χρηµατιστηριακή
αγορά κ.λπ. Εφιστάται, εποµένως, η προσοχή του Πελάτη στην ανάγκη να διαθέτει
επαρκή εµπειρία και να αντιλαµβάνεται τη λειτουργία της αγοράς χρηµατοπιστωτικών
µέσων µε πίστωση, καθώς και το περιεχόµενο των αναλαµβανόµενων κάθε φορά
κινδύνων, προκειµένου να λαµβάνει πιστώσεις προς διενέργεια συναλλαγών σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα.
3. Η παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους,
τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής καθώς και η παροχή συµβουλών
στους τοµείς συγχωνεύσεως και εξαγοράς επιχειρήσεων.
4. Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος, εφόσον συνδέονται µε την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών.
5. Η παροχή υπηρεσιών συνδεόµενων µε την αναδοχή.
6. Η έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές
γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
Συνίσταται ιδίως στην έρευνα ή παροχή πληροφορίας που συνεπάγεται επενδυτική
στρατηγική σχετική µε χρηµατοπιστωτικό µέσο ή εκδότη χρηµατοπιστωτικού µέσου
περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε γνώµης σχετικά µε την παρούσα ή µελλοντική αξία ή
τιµή και παρουσιάζεται ως αντικειµενική ή ανεξάρτητη επεξήγηση των θεµάτων που
περιλαµβάνονται σε αυτή. ∆ιακρίνεται από την παροχή προσωπικής συµβουλής σε
Πελάτη, καθόσον δεν είναι εξατοµικευµένη.
Β. Κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών ανακύπτουν, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο, κατά
περίσταση, βαθµό οι Γενικοί Επενδυτικοί Κίνδυνοι που παρατίθενται ανωτέρω.
Γ. Η εταιρεία παρέχει εξατοµικευµένες επενδυτικές συµβουλές αποκλειστικά προς τους
Πελάτες της µε τους οποίους έχει συναφθεί σχετική σύµβαση παροχής επενδυτικών
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συµβουλών. Εποµένως, οι έρευνες στον τοµέα των επενδύσεων, οι διαφηµιστικές
ανακοινώσεις, οι παρουσιάσεις εισηγµένων εταιριών, οι απόψεις τη αγοράς, γενική συµβουλή
ή εκτίµηση, οι προβλέψεις, τα σύντοµα σηµειώµατα (flash notes), οποιεσδήποτε προτάσεις
για συναλλαγή, ή έρευνα που τυχόν παρουσιάζει, είτε προφορικά είτε γραπτά, το Τµήµα
Ανάλυσης της εταιρείας ή πιστοποιηµένα της στελέχη για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών, δεν θα βασίζεται σε εκτίµηση της προσωπικής κατάστασης του Πελάτη και
εποµένως δεν πρέπει να βασίζεται σε αυτή σαν να αποτελούσε εκτίµηση της καταλληλότητας
του για κάποια συγκεκριµένη συναλλαγή.

VI. Ενημέρωση του Πελάτη σε σχέση με τους επενδυτικούς
κινδύνους επί συναλλαγών σε Αναδυόμενες Αγορές και Αγορές
Χαμηλής Εμπορευσιμότητας
Υπό τον όρο «αναδυόµενες» νοούνται οι αγορές αναπτυσσοµένων χωρών, οι οποίες
συνήθως βρίσκονται σε πορεία αναδιαρθρώσεως της εθνικής τους οικονοµίας µε όρους
αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισµού. Τέτοιου είδους αγορές αποτελούν, µεταξύ άλλων, η
Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ρωσία, οι χώρες της Βαλκανικής (Βουλγαρία, Ρουµανία κτλ) και
της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Υπό τον όρο αγορές χαµηλής εµπορευσιµότητας («ρηχές
αγορές») νοούνται οι αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, στις οποίες η προσφορά και η
ζήτηση είναι περιορισµένες, µε αποτέλεσµα να πλήττεται η εµπορευσιµότητα των
χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεως σε αυτές (όπως
επί παραδείγµατι οι αναδυόµενες αγορές ή Πολυµερείς Μηχανισµοί ∆ιαπραγµάτευσης ή
αγορές όπως ή AIM, η PLUS και η Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών).
Μολονότι οι αναδυόµενες αγορές χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακή δυναµική και προσδοκίες
υψηλών αποδόσεων, εντούτοις εµφανίζουν υψηλή µεταβλητότητα µε αποτέλεσµα οι
επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται εν γένει µε την αγορά κινητών αξιών (ιδίως δε ο
κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος εκκαθαρίσεως, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
ρευστότητας και ο πολιτικός κίνδυνος) να εµφανίζονται επαυξηµένοι σε σχέση µε τις
θεωρούµενες ως «ανεπτυγµένες» αγορές. Ειδικότερα δε, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος µπορεί
να αποβεί καταστροφικός για τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων καθώς η αντιστάθµισή του
είναι πρακτικά αδύνατη (ανύπαρκτα προϊόντα, πολύ υψηλό κόστος κ.λπ.). Χαρακτηριστικά
αναφέρουµε ότι η υποτίµηση των νοµισµάτων της Ρωσίας και των χωρών της πρώην
ανατολικής Ευρώπης κατά την περίοδο 2008-2009 έναντι του Ευρώ ξεπέρασε το 25%.
Επιπλέον, στις παραπάνω αναφερόµενες αγορές ενδέχεται η προσφορά και ζήτηση στις
διαπραγµατευόµενες σε αυτές κινητές αξίες να είναι περιορισµένη, µε συνέπεια οι τελευταίες
να µην είναι ευκόλως ρευστοποιήσιµες. Επίσης ενδέχεται οι εν λόγω κινητές αξίες να έχουν
πιο ελαστικές προϋποθέσεις εισαγωγής και διαφάνειας σε σχέση µε τις οργανωµένες αγορές.
Αντίστοιχα ισχύουν και για τις αγορές χαµηλής εµπορευσιµότητας («ρηχές αγορές»), στις
οποίες, πέραν των τυπικών κινδύνων που συνδέονται εν γένει µε τις συναλλαγές σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα, η περιορισµένη προσφορά και ζήτηση επί των κινητών αξιών που
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεως σε αυτές ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη
δυνατότητα ρευστοποιήσεως των κατεχοµένων κινητών αξιών από τον επενδυτή, µε κίνδυνο
ο τελευταίος να «εγκλωβιστεί» στη συγκεκριµένη επενδυτική του θέση.
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά των αναδυοµένων αγορών και των αγορών χαµηλής
εµπορευσιµότητας συνεπάγονται για τον Πελάτη αυξηµένο κίνδυνο απώλειας του
επενδυµένου στις αγορές αυτές κεφαλαίου του.
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