ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα _________________ μεταξύ της “Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” με αριθμ.
Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5 Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, εφεξής χάριν
συντομίας αποκαλουμένης η “Εταιρία” και των ακολούθων, οι οποίοι είναι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής
Μερίδας, με την εξής ιεραρχική σειρά:
α) του/της ________________________________του ______________________ με ΑΔΤ: _______________,
ΑΦΜ: ___________________, ΔΟΥ: ____________________, Διεύθυνση _____________________________,
Επάγγελμα: ________________________________,
β) του/της ________________________________ του _____________________ με ΑΔΤ: ________________,
ΑΦΜ: _____________________, ΔΟΥ: __________________, Διεύθυνση _____________________________,
Επάγγελμα: ________________________________,
γ) του/της ________________________________ του ______________________ με ΑΔΤ: _______________,
ΑΦΜ: _____________________, ΔΟΥ: __________________, Διεύθυνση _____________________________,
Επάγγελμα: ________________________________,
δ) του/της ________________________________του ______________________ με ΑΔΤ: ________________,
ΑΦΜ: _____________________, ΔΟΥ: __________________, Διεύθυνση______________________________,
Επάγγελμα: ________________________________,
εφεξής χάριν συντομίας αποκαλουμένων «Συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας» δηλώθηκαν
συνεφωνήθησαν και εγένοντο αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Η Εταιρία διεξάγει όλες τις χρηματιστηριακές και συναφείς συναλλαγές και εργασίες και παρέχει όλες τις
επενδυτικές υπηρεσίες που προβλέπουν το εγκεκριμμένο καταστατικό της, η άδεια λειτουργίας της και η
νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η Εταιρία υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Δ.Σ. του Χ.Α. και οι συναλλαγές
που διενεργεί και οι υπηρεσίες που παρέχει, βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας
χρηματιστηριακής νομοθεσίας, των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που απαγορεύουν την νομιμοποίηση
χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που
απαγορεύουν την χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και γενικά των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που
διέπουν τον χώρο της Κεφαλαιαγοράς. Επίσης η Εταιρία είναι μέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και υποχρεούται να τηρεί

την εκάστοτε ισχύουσα σχετική

νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. αυτού.

2. Οι “Συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας” (εφεξής συνδικαιούχοι ΚΕΜ), δηλώνουν υπεύθυνα με την
παρούσα ότι καθένας από αυτούς διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή, με στοιχεία αντίστοιχα α)
..........................., β) ..............................., γ) ................................, δ) ..............................., ότι δεν υπόκεινται
σε οιοδήποτε από τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας τηρούν δε στην Εταιρία
κωδικό Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, με αριθμό ________________ μέσω του οποίου η Εταιρία προβαίνει
στην αγοραπωλησία αξιογράφων για λογαριασμό τους. Οι συνδικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν
αμέσως και εγγράφως την Εταιρία για την τυχόν μελλοντική μεταβολή οιουδήποτε από τα άνω στοιχεία.

ΙΙ. ΕΝΤΟΛΗ και ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους της παραπάνω ΚΕΜ παρέχει με την παρούσα σε κάθε ένα από τους
λοιπούς συνδικαιούχους την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα έναντι της Εταιρίας να
κινεί ένας από τους συνδικαιούχους μόνος του χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών, απεριορίστως την παραπάνω
ΚΕΜ με εντολές τις οποίες θα δίδει προς την Εταιρία και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να προέρχεται σε
αγορές μετοχών και όλων εν γένει των αξιογράφων που επιτρέπει εκάστοτε η άδεια λειτουργίας της Εταιρίας
οι οποίες και θα περιέρχονται στην άνω ΚΕΜ, σε πωλήσεις μέρους ή όλων των τίτλων που περιέχονται στην
άνω ΚΕΜ, μεταφορά μέρους ή όλων των τίτλων που περιέρχονται στην άνω ΚΕΜ σε αυτοτελή (ατομική)
μερίδα δική του ή οιουδήποτε άλλου συνδικαιούχου της άνω ΚΕΜ ή άλλου τρίτου φυσικού ή νομικού
προσώπου, να μεταφέρει χρεώγραφα εν γένει από την ατομική μερίδα του προς την άνω ΚΕΜ και γενικά να
κινεί την άνω ΚΕΜ απεριορίστως και να προέρχεται στο κλείσιμο της άνω ΚΕΜ.
Οι διδόμενες αμοιβαία μεταξύ των συνδικαιούχων της άνω ΚΕΜ με το παρόν εντολές, πληρεξουσιότητες και
δικαιώματα ισχύουν για αόριστο, και χωρίς περιορισμό, χρονικό διάστημα και δεσμεύουν την Εταιρία μέχρις
το πέρας της επομένης εργάσιμης ημέρας από της επιδόσεως στην Εταιρία με δικαστικό επιμελητή από
οιοδήποτε συνδικαιούχο της άνω ΚΕΜ εγγράφου ανακλήσεως των παρασχεθεισών κατά τα άνω εντολών,
πληρεξουσιότητος και δικαιωμάτων.
Ο καθένας από τους “Συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας”, εφόσον είναι ενήλικος και ικανός προς
δικαιοπραξία, και εφ΄ όσον εξακολουθούν να ισχύουν οι άνω εντολές, εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα
ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου από τους λοιπούς συνδικαιούχους,
διαβιβάζει προς την Εταιρία τις εντολές του είτε αυτοπροσώπως, ή μέσω της εκάστοτε συνεργαζόμενης
Α.Ε.Ε.Δ., είτε μέσω των συνδεδεμένων αντιπροσώπων μας.
Οι αυτοπροσώπως διδόμενες εντολές είναι προφορικές ή γραπτές. Ως προφορική εντολή θεωρείται η εντολή
η οποία δίδεται στην Εταιρία στο νόμιμο εκπρόσωπό της ή σε εντεταλμένο υπάλληλό της είτε απευθείας είτε
δια τηλεφώνου. Ως έγγραφη εντολή θεωρείται και η εντολή που δίδεται μέσω Fax και e-mail εφόσον εκ του
εγγράφου και του κειμένου βεβαιούται αναμφιβήτητα η ταυτότητα του εντολέως.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαβιβαζόμενες εντολές προς την Εταιρία (ανεξαρτήτως τρόπου διαβίβασης τους προς
την Εταιρία) θα είναι συγκεκριμένες κατά ποσότητα, τεμάχια, τιμή κλπ., αλλιώς η Εταιρία δικαιούται
μονομερώς, κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή της, αζημίως για αυτήν, και χωρίς να ενημερώσει τον
εντολέα είτε να μην εκτελέσει είτε να τις εκτελέσει κατά την απόλυτη κρίση της.
Οι συνδικαιούχοι της ΚΕΜ έχουν την πλήρη ευθύνη για ζημιές τις οπόιες τυχόν θα υποστούν από λανθασμένη
διαβίβαση της εντολής, ή παρανόηση ή πλάνη ή πλαστοπροσωπία.
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Η Εταιρία, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και προς διασφάλιση της ορθότητας των
μεταβιβαζομένων εντολών, καταγράφει-ηχογραφεί και αρχειοθετεί όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες του
συνδικαιούχου της άνω ΚΕΜ με τις οποίες αυτός δίδει προφορικές εντολές. Ο συνδικαιούχος της άνω ΚΕΜ
που επικοινωνεί τηλεφωνικά με την Εταιρία θα ενημερώνεται για την ανωτέρω καταγραφή κατά την έναρξη
της τηλεφωνικής τους συνομιλίας με την Εταιρία με ηχογραφημένο προφορικό μήνυμα . Σε περίπτωση
προφορικής εντολής η Εταιρία έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να ζητεί αμέσως την έγγραφη
επιβεβαίωση των προς αυτήν απευθυνόμενων εντολών από τον δίδοντα την εντολή. Στην αντίθετη
περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της και αζημίως για αυτήν να μην προβεί
στην εκτέλεση της σχετικής εντολής του συνδικαιούχου της άνω ΚΕΜ.
Ενόψει των ανωτέρω, οι “Συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας” παρέχουν δια της παρούσης στην
Εταιρία την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει στις ακόλουθες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
πράξεις μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή ενός μόνον από αυτούς:
Ι. α) Στην αγορά επ΄ ονόματι των “Συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας” με εγγραφή της χρέωσης
στον κοινό χρηματιστηριακό λογαριασμό που τηρείται για τον ανωτέρω κωδικό, μετοχών και όσων
χρεογράφων επιτρέπει η άδεια λειτουργίας της Εταιρίας.
β) Στην ολική ή μερική πώληση των χρεογράφων που περιέχονται στην άνω ΚΕΜ με εγγραφή της πίστωσης
του αντίστοιχου ποσού στον χρηματιστηριακό λογαριασμό που τηρείται στον κωδικό των
“Συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας”.
γ) Στην μεταφορά μετοχών κλπ. από την ΚΕΜ σε ατομική μερίδα οιουδήποτε από τους συνδικαιούχους της
άνω ΚΕΜ ή/και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, και αντίστροφα (από ατομική μερίδα στην ΚΕΜ)
εφ’ όσον τούτο επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η Εταιρία δικαιούται και υποχρεούται να αρνηθεί να εκτελέσει εντολή οιουδήποτε από τους
συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ για την οποία (εντολή) απαιτείται εκ της εκάστοτε κειμένης νομοθεσίας
εντολή συγκεκριμμένου συνδικαιούχου ή σύμπραξη όλων των συνδικαιούχων.
δ) Οι “Συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας” δίδουν στην Εταιρία εξουσιοδότηση χρήσης στην Κοινή
Επενδυτική Μερίδα και στον Λογαριασμό Αξιών που τηρείται στο Σ.Α.Τ. στο όνομά τους στο Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας και το σχετικό έντυπο Εξουσιοδότησης
Χρήσης.
ΙΙ. Η Εταιρία εξουσιοδοτείται από τώρα και δια του παρόντος από όλους τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ
να εισπράττει για λογαριασμό των Συνδικαιούχων της άνω ΚΕΜ κάθε χρηματική απαίτηση η οποία θα
ενσωματώνεται στα ανωτέρω αξιόγραφα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μερίσματα κ.λ.π. (εκτός εάν
πρόκειται για χρεόγραφα υποκείμενα σε ανανέωση και ένας εκ των συνδικαιούχων έχει δώσει στην
Εταιρία προ της εκάστοτε λήξεως τους, εντολή ανανεώσεως) και θα πιστώνει με το αντίστοιχο ποσό τον
ανωτέρω κωδικό των Συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας εντός ευλόγου χρόνου.
Η Εταιρία εξουσιοτείται από τώρα και δια του παρόντος από όλους τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ να
παραλαμβάνει τα χρεόγραφα τα οποία προέρχονται από κάθε είδους ενσωματωμένο δικαίωμα όπως split,
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διανομή δωρεάν μετοχών από κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών κ.λ.π. και να τα φυλάσσει εφόσον ένας εκ
των συνδικαιούχων το επιθυμεί.
Επίσης η Εταιρία, κατόπιν σχετικής εντολής ενός μόνον εκ των συνδικαιούχων, συμμετέχει στην κάλυψη
έκδοσης κάθε είδους αξιογράφων, ασκεί δικαιώματα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και δικαιώματα
προτιμήσεως σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, σε εκδόσεις ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε
μετοχές και παραλαμβάνει τα νέα αξιόγραφα.
Η διενέργεια όλων των παραπάνω από την Εταιρία, προϋποθέτει την ύπαρξη ωρίμων ικανών πιστωτικών
υπολοίπων στον λογαριασμό των Συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ή την προκαταβολή εκ
μέρους τους, των αντίστοιχων απαιτουμένων χρηματικών ποσών.
Σχετικά με τα ανωτέρω αξιόγραφα, η Εταιρία δεν θα έχει υποχρέωση να παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις
κατ’ άρθρο 843 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ούτε να μετέχει σε Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων
Ανωνύμων Εταιρειών, παρά μόνο κατόπιν ρητής σχετικής εντολής ενός μόνον εκ των Συνδικαιούχων της
άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας.
III. Η Εταιρία θα καταβάλλει τα οφειλόμενα προς τους συνδικαιούχους από αυτή ώριμα χρηματικά υπόλοιπα
που προκύπτουν από αγοραπωλησίες όλων των ανωτέρω αξιογράφων στον παρακάτω κοινό τραπεζικό
λογαριασμό των Συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, κατόπιν σχετικής εντολής ενός μόνον εξ
αυτών:
ΤΡΑΠΕΖΑ: ________________________ ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: __________________________________
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
IV. Ολοι οι συνδικαιούχοι της άνω ΚΕΜ παρέχουν δια του παρόντος στην Εταιρία την ειδική εντολή, την
πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, μέσω των οργάνων της, και ιδίως μέσω των χρηματιστηριακών
της εκπροσώπων ή μέσω των υπαλλήλων της Εταιρίας που αυτή θα εξουσιοδοτεί, να υπογράφει για
λογαριασμό τους και επ’ ονόματί τους, κάθε αναγκαίο έγγραφο για την επίτευξη των ανωτέρω εντολών
τους.
V.α) Οι παραπάνω εντολές, πληρεξουσιότητες και δικαιώματα που παρέχουν όλοι οι Συνδικαιούχοι της άνω
ΚΕΜ προς την Εταιρία ισχύουν για αόριστο, και χωρίς περιορισμό, χρονικό διάστημα και δεσμεύουν την
Εταιρία μέχρις το πέρας της επομένης εργάσιμης ημέρας από της επιδόσεως στην Εταιρία με δικαστικό
επιμελητή από οιοδήποτε συνδικαιούχο της άνω ΚΕΜ εγγράφου ανακλήσεως των παρασχεθεισών κατά
τα άνω εντολών, πληρεξουσιότητος και δικαιωμάτων.
β) Η Εταιρία διατηρεί αντίστοιχα το δικαίωμα με έγγραφη δήλωση της μόνον προς τον συνδικαιούχο που
εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισηςστην άνω ΚΕΜ να καταγγείλει οποτεδήποτε και
αζημίως δι αυτήν την παρούσα. Οι μέχρι της καταγγελίας αυτής εντολές θα εκτελούνται και η
εκκαθάριση των συναλλαγών θα διενεργείται με βάση τους όρους της παρούσας.
VI. Όλοι οι Συνδικαιούχοι της άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας δηλώνουν ότι έχουν γνώση του γεγονότος ότι
όλες οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ως εκ της φύσεως τους, ενέχουν κινδύνους μειώσεως της αξίας των
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μετοχών τους τους οποίους δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν όλοι οι συνδικαιούχοι της άνω ΚΕΜ και για τους
οποίους (κινδύνους) η Εταιρία ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει.
VII. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα πινακίδια (που αποδεικνύουν μόνο την εκτέλεση των χρηματιστηριακών
συναλλαγών) και οι αποδείξεις (που αυτές μόνον αποδεικνύουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
Εταιρίας και Συνδικαιούχων που δημιουργούνται από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές των πινακιδίων,
τις οποίες –αποδείξεις- παρέχει η Εταιρία στον συνδικαιούχο που εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη
σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα) είναι συντεταγμένα και φέρουν τις ενδείξεις που
προβλέπονται από την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις των Εποπτευουσών
Αρχών.
VIII. Στην περίπτωση που οι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας διενεργούν συναλλαγές μέσω της
ΑΕΕΔ ρητά δηλώνουν ότι η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις επιλογές που περιέχονται στις εντολές της ΑΕΕΔ
προς αυτήν, οι οποίες τεκμαίρονται ότι έχουν την προηγούμενη έγκρισή τους και τις οποίες οι
συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας θεωρούν από τώρα έγκυρες, γνήσιες και ισχυρές.
Οι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, σε περίπτωση συνεργασίας τους με την ΑΕΕΔ οφείλουν να
γνωρίζουν ότι (βάσει της Εγκυκλίου αρ. 6/5.06.99 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς):
Οι ΑΕΕΔ παρέχουν αποκλειστικά την Επενδυτική Υπηρεσία «Λήψη και Διαβίβαση εντολών επί κινητών
αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Επίσης η ΑΕΕΔ μπορεί
επιπρόσθετα να παρέχει και επενδυτικές συμβουλές που αφορούν κινητές αξίες και μερίδια που
εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
Η Α.Ε.Ε.Δ. δεν επιτρέπεται να κατέχει κεφάλαια, κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε
πελάτες της.
Η Α.Ε.Ε.Δ. δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση συγκεκριμένων μετοχών.
Η Α.Ε.Ε.Δ. οφείλει να συνάπτει με τους πελάτες της έγγραφες συμβάσεις και να επιμελείται για την
ενημέρωση των πελατών τους σχετικά με τις συναλλαγές τους.
IX. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους γενικούς όρους συνεργασίας. Όλοι οι συνδικαιούχοι της άνω
Κοινής Επενδυτικής Μερίδας δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση των κατωτέρω γενικών όρων
συνεργασίας, αντελήφθησαν το περιεχόμενό τους και τους αποδέχονται στο σύνολό τουςκαι ειδικά κάθε
ένα από αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας ή της μερικής ή ολικής
κήρυξης ως άκυρου κάποιου εκ των όρων συναλλαγών ή της τροποποίησης κάποιου εξ αυτών, ισχύουν οι
λοιποί Γενικοί Όροι.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Α. Ολες οι προς την Εταιρία διδόμενες εντολές ενός μόνον εκ των συνδικαιούχων της άνω Κοινής
Επενδυτικής Μερίδας, είναι ανέκκλητες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου και μία
ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται από τυχόν εμπρόθεσμη ανάκληση
εντολής, εφ’ όσον αυτή έχει διαβιβαστεί περαιτέρω προς εκτέλεση, ή έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε
πράξη για την εκτέλεσή της, ακόμη και προκαταρκτική.
Β. Τυχόν ασάφειες του περιεχομένου εντολής ή εντολών, οφειλόμενες σε τεχνικούς λόγους (όπως διακοπή
λειτουργίας ή πλημμελής λειτουργία μέσων, συστημάτων, υποδομών κ.λ.π. ανεξαρτήτως αιτίας) ή σε
5

λόγους που αφορούν έναν συνδικαιούχο της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, εκτελούνται, εφ’ όσον τούτο
είναι εφικτό, από την Εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της και αζημίως για αυτήν, των συνδικαιούχων
ευθυνόμενων αποκλειστικά για τις εντεύθεν οποιασδήποτε φύσεως συνέπειες και παραιτουμένων
ρητώς του τυχόν δικαιώματος να ζητήσουν την ακύρωση της αντίστοιχης ή των αντίστοιχων
δικαιοπραξιών και της χρηματιστηριακής ή των χρηματιστηριακών συναλλαγών ή αποζημίωση
οιασδήποτε φύσεως, είδους ή ποσού από την Εταιρία.
Γ. Η Εταιρία δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της και αζημίως για αυτήν, να αρνηθεί την εκτέλεση
διδομένων σ’ αυτήν εντολών, στην περίπτωση όπου τυχόν υφίστανται υπόνοιες για απόπειρα
συγκάλυψης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες οποιασδήποτε φύσεως, μέσω
της εκτέλεσης εντολών.
Δ. Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί αζημίως για αυτήν την εκτέλεση εντολής ή εντολών συνδικαιούχου
Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, εφ’ όσον οι συνδικαιούχοι δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις, βάσει του
παρόντος, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρίας.
Ε. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και αζημίως για αυτήν να μην προβεί στην εκτέλεση κάποιας
εντολής ενός συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, σε περίπτωση κατά την οποία οι
συνδικαιούχοι δεν έχουν καταθέσει εκ των προτέρων, στο ταμείο της Εταιρίας είτε ποσό που να
καλύπτει το τίμημα (επί αγοράς) είτε δεν υπάρχουν καταχωρημένοι τίτλοι στην μερίδα και λογαριασμό
Σ.Α.Τ., για την οποία έχει δοθεί στην Εταιρία, εξουσιοδότηση χρήσης (επί πώλησης).
Η παρούσα δεν αποτελεί ούτε περιέχει «σύμβαση ανοίγματος πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο)
λογαριασμό» και «σύμβαση παροχής πιστώσεων τριημέρου για τη διενέργεια χρηματιστηριακών
συναλλαγών» ούτε αποτελεί προσύμφωνο καταρτίσεως των άνω συμβάσεων. Τέτοιου αντικειμένου
συμβάσεις και οι ειδικώτεροι όροι της είναι δυνατόν να καταρτισθούν μεταγενέστερα (υπό μορφή
προσαρτημάτων στην παρούσα), αποκλειστικά και μόνον εγγράφως και με κοινή συμφωνία όλων των
συμβαλλομένων στο παρόν.
2.

Η μη διατύπωση, εγγράφως, από έναν συνδικαιούχο, αντιρρήσεων σχετικά με εκτελεσθείσες εντολές
αυτών, εντός μιας (1) ώρας από την στιγμή που περιήλθε στον συνδικαιούχο που εμφανίζεται ιεραρχικά
πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ή με οποιονδήποτε τρόπο τοιαύτη
ενημέρωση, σε κάθε δε περίπτωση, το αργότερο μέχρι την 10.00 π.μ. της επομένης εργάσιμης ημέρας
μετά την ημέρα κατά την οποία διενεργήθηκε η συναλλαγή, θεωρείται αμαχήτως, ότι συνιστά έγκριση
της χρηματιστηριακής συναλλαγής ή των συναλλαγών, περί των οποίων η ενημέρωση . Το αυτό ισχύει
αναλόγως και για την περίπτωση, όπου από την τοιαύτη ενημέρωση συνάγεται ότι συγκεκριμένη εντολή
δεν εκτελέστηκε, για οποιονδήποτε λόγο.

3.

Η Εταιρία θα γνωστοποιεί εγγράφως τη θέση του χαρτοφυλακίου (statement) της άνω ΚΕΜ μόνον στο
συνδικαιούχο που εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα
ταχυδρομικά με απλή (όχι συστημένη) επιστολή στη διεύθυνσή του που αναγράφεται στην παρούσα
σύμβαση ή στην τυχόν νέα διεύθυνση η οποία θα γνωστυοπιηθεί εγγράφως. Σε καμμιά περίπτωση και
για κανέα λόγο δεν μπορεί να γεννηθεί ευθύνη της Εταιρίας για μη επαρκή ενημέρωση, κάθε σχετικού
κινδύνου αναλαμβανομένου αποκλειστικά και μόνον από τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ. Ο
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συνδικαιούχος που εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρησης στην άνω ΚΕΜ οφείλει να
ενημερώσει εγγράφως την Εταιρία για τυχόν αντιρρήσεις τις οποίες τυχόν έχει κατά του περιεχομένου
του άνω εγγράφου. Η άπρακτη παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερών από της αποστολής της άνω
γνωστοποιήσεως τεκμαίρει αμαχήτως τη συμφωνία όλων των συνδικαιούχων της άνω ΚΕΜ με το
περιεχόμενο της γνωστοποιήσεως.
4.

Η Εταιρία ευθύνεται. μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια αυτής και των προστηθέντων από αυτήν
υπαλλήλων και χρηματιστηριακών εκπροσώπων.

5.

Η καταβολή των οφειλομένων προς την Εταιρία ποσών σε περιπτώσεις αγοράς μετοχών θα γίνεται
οπωσδήποτε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της ημέρας συναλλαγής. Οι συνδικαιούχοι της
Κοινής Επενδυτικής Μερίδας θα δύναται (κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους και σχετικής εγγράφου
συναινέσεως της Εταιρίας) να καλύψουν το χρεωστικό τους υπόλοιπο που προήλθε από συγκεκριμένες
αγορές –συναλλαγές, εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα της αγοράς-συναλλαγής, μόνο εφ’ όσον το
χρεωστικό τους υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το 30% του εκάστοτε κοινού χαρτοφυλακίου τους. Σε αντίθετη
περίπτωση, η Εταιρία, δυνάμει ανεκκλήτου εντολής, πληρεξουσιότητος και δικαιώματος τα οποία
παρέχουν από τώρα με το παρόν όλοι οι συνδικαιούχοι της άνω ΚΕΜ στην Εταιρία, θα προβαίνει την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, σε εκποίηση των μετοχών για την
αγορά των οποίων οι συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας δεν έχουν καταβάλει το τίμημα.
Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος, η Εταιρία δεν θα προβαίνει, για λογαριασμό των
συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, σε οποιαδήποτε άλλη αγορά κινητών αξιών. Η
καταβολή των οφειλόμενων κεφαλαίων που προκύπτουν από την πώληση μετοχών θα γίνεται από την
Εταιρία προς τους συνδικαιούχους ατόκως την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία πώλησης
κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω στο άρθρο 8 του παρόντος.

6.

Η Εταιρία επιφυλάσσεται να συμψηφίζει απαιτήσεις της κατά των συνδικαιούχων της Κοινής
Επενδυτικής Μερίδας, με ανταπαιτήσεις των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, κατά της
Εταιρίας. Η Εταιρία δεν θα προβαίνει σε πώληση τίτλων εάν αυτοί δεν εμφανίζονται προ της πωλήσεως,
στην μερίδα του λογαριασμού Σ.Α.Τ. για την οποία η Εταιρία έχει εξουσιοδότηση χρήσης.

7.

Οι προς την Εταιρία καταβολές χρημάτων γίνονται με εξ’ ολοκλήρου πίστωση των τραπεζικών της
λογαριασμών, τους οποίους εκάστοτε γνωστοποιεί η Εταιρία στον Πελάτη. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος
καταβολής δεν ελευθερώνει τον υπόχρεο συνδικαιούχο Κοινής Επενδυτικής Μερίδας.

8.

Οι καταβολές χρημάτων από την Εταιρία προς τους συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας
γίνονται με κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύουν και στον οποίο είναι συγκύριοι
όλοι οι συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας.

9.

Η Εταιρία ουδεμία φέρει ευθύνη για σφάλματα ως προς τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τα
οποία της δόθηκαν από τους συνδικαιούχους. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος καταβολής χρημάτων από
την Εταιρία εφαρμόζεται μόνον κατόπιν ειδικής συμφωνίας, κατά περίπτωση.

10. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόμενων από τους συνδικαιούχους Κοινής
Επενδυτικής Μερίδας ποσών πέραν των τριών ημερών, η Εταιρία θα χρεώνει τον λογαριασμό τους με το
νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, υπολογιζόμενου από την τέταρτη ημέρα μετά την συναλλαγή. Οι
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οφειλόμενοι χρεωστικοί τόκοι υπολογίζονται και χρεώνονται μηνιαία με χρέωση του κοινού
λογαριασμού που διατηρούν οι συνδικαιούχοι στην Εταιρία και έκδοση σχετικού παραστατικού. Πέραν
τούτων, η Εταιρία έχει το δικαίωμα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Ν.3632/1928 και
χωρίς προηγούμενη όχληση των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, (οι οποίοι δια της
παρούσης δίδουν από τώρα την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην Εταιρία) να
ρευστοποιήσει το κοινό χαρτοφυλάκιο τους εν όλω ή εν μέρει με εκποίηση μετοχών κλπ. τους οποίους
θα επιλέξει η Εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της για να καλύψει το χρεωστικό υπόλοιπο του
λογαριασμού τους, κατά τα ανωτέρω.
11. Για τις εκτελούμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές ως αμοιβή ορίζεται ποσοστό επί της αξίας εκάστης
συναλλαγής, με ελάχιστη προμήθεια ανά πινακίδιο το ποσό των 2,93 ΕΥΡΩ. Συμφωνείται ότι η Εταιρία
θα δικαιούται μονομερώς να τροποποιήσει τα παραπάνω ποσοστά και ποσά προμήθειας,
ενημερώνοντας εκ των προτέρων, σχετικά, τον συνδικαιούχο που εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη
σειρά καταχώρησης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα. Μεταβιβαστικά, φόροι, τέλη καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση που θα προκύψει στο μέλλον επιβαρύνει την Κοινή Επενδυτική Μερίδα.
12. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας
που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρίας (και ανήκει είτε στην ΚΕΜ είτε σε ατομική μερίδα κάθε ενός από
τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ) και γενικά, που τηρείται ή φυλάσσεται σ’ αυτήν για λογαριασμό
τους, συνιστά ασφάλεια υπέρ της Εταιρίας, το οποίο αυτή μπορεί να κρατεί για διασφάλιση της
εκπλήρωσης κάθε υφιστάμενης, μελλοντικής ή υπό αίρεση υποχρέωσης των συνδικαιούχων της Κοινής
Επενδυτικής Μερίδας προς αυτήν, καθώς και να προβαίνει στην εκποίηση κατά την απόλυτη κρίση της,
αξιών κυριότητας των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, εισπράττοντας δι ίδιόν της
λογαριασμό το τίμημα αυτών για την ικανοποίηση απαιτήσεών της κατ’ αυτών. Οι συνδικαιούχοι της
Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ευθύνονται για την αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υποστεί η Εταιρία
ως συνέπεια της παραπάνω εκποίησης.
13. Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, οι αξίες
περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς, σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του Ν. 5638/1932. Στην
περίπτωση αυτή, η Εταιρία, με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου, τροποποιεί τα στοιχεία της
μερίδας, προβαίνοντας στην διαγραφή του αποβιώσαντα συνδικαιούχου, διατηρώντας κατά τα λοιπά
την ιεραρχική σειρά των συνδικαιούχων όπως έχει αποτυπωθεί στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα. Εάν
τυχόν αποβιώσει ο ιεραρχικά πρώτος στην καταχώρηση συνδικαιούχος τη θέση του καταλαμβάνει
αυτοδικαίως ο επόμενος κατά σειρά συνδικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται κατά την
κρίση της να διατηρήσει την ίδια ΚΕΜ ή να την καταργήσει και να ανοίξει νέα ΚΕΜ με τους λοιπούς
συνδικαιούχους, με την σειρά που εμφανίζονται στην παλαιά ΚΕΜ και να ενημερώσει εγγράφως όλους
τους συνδικαιούχους.
14. Όταν λόγω θανάτου συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, απομείνει επιζών ένας μόνο
συνδικαιούχος, οι καταχωρημένες στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα αξίες, περιέρχονται στον τελευταίο
επιζώντα συνδικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε ενοποίηση της Κοινής Επενδυτικής με την
ατομική του μερίδα.
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15. Οποιοσδήποτε εκ των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, έχει το δικαίωμα μεταφοράς
του συνόλου ή μέρους των χρεογράφων από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην ατομική Μερίδα του,
καθώς και το αντίστροφο, μετά από γραπτή αίτησή του προς την Εταιρία.
16. Όλη η επικοινωνία, αλληλογραφία και η εν γένει ενημέρωση των συνδικαιούχων της Κοινής
Επενδυτικής Μερίδας, από πλευράς της Εταιρίας καθώς και η χορήγηση βεβαιώσεων πάσης φύσεως και
περιεχομένου αφορωσών την άνω ΚΕΜ θα γίνεται και θα αποστέλλεται στον συνδικαιούχο που
εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρησης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα.
17. Δεν επιτρέπεται σύσταση επικαρπίας σε αξίες

που είναι καταχωρημένες στην Κοινή Επενδυτική

Μερίδα.
18. Επιθυμούμε ΝΑΙ – ΟΧΙ (διαγράφεται η αντίθετη λέξη) την συμμετοχή μας στην χρηματική διανομή
(μερισμάτων κ.λ.π.) μέσω της Εταιρίας.
19. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια, για την επίλυση κάθε
διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, είναι αυτά των Αθηνών.
20. Προς σύσταση και απόδειξη των ανωτέρω συντάξαμε το παρόν έγγραφο, οι συνδικαιούχοι δηλώνουν
ότι το μελέτησαν προσεκτικά και αντελήφθησαν το περιεχόμενό του και το υπογράψαμε.
Οι Συνδικαιούχοι:
α)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

β)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

γ)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

δ)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
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ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
Διακριτικό όνομα της κοινής επενδυτικής μερίδας

Παραλήπτης αλληλογραφίας ______________________________________________________________
Διεύθυνση ____________________________________________________________________________
Τ.Κ. _________________ Πόλη _______________________________ Χώρα ________________________
Τηλέφωνο ________________________ Fax _________________ e-mail __________________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Μερίδα

Επίθετο

Όνομα

Πατρώνυμο

Α.Δ.Τ.

1
2
3
4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ __________________________ ΤΟΠΟΣ _________________________________________

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
1

2

3

4

Μερίδα _______________________________ Λογαριασμός _______________________________
Κωδικός ________________________
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________ ΟΝΟΜΑ ____________________ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ __________ __
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ______________________ Α.Δ.Τ__________________ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ __________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ________________________ Α.Φ.Μ. _____________________ Δ.Ο.Υ. ___________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ___________________________________ΠΟΛΗ ___________________ Τ.Κ. ______________
ΤΗΛΕΦΩΝΑ _____________________________________________________________________________
FAX ________________________ E-mail _____________________________________________________
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ _____________________________________________________________________
Ο ανωτέρω αναγραφόμενος, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία μου είναι αληθή και ότι σε περίπτωση αλλαγής
αυτών είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω την Εταιρία αμέσως και εγγράφως. Σε ενάντια περίπτωση εγκρίνω τις ενέργειες της
Εταιρίας (π.χ. επιδόσεις, ειδοποιήσεις) που δίνονται με βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι : Τα κάθε
φύσεως χρηματικά ποσά και κινητές αξίες που παραδίδω στην Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την διενέργεια
χρηματιστηριακών συναλλαγών και λοιπών εν γένει συναλλαγών, δεν προέρχονται από παράνομες πράξεις ή εγκληματικές
δραστηριότητες κατά την έννοια του Ν.2331/1995 καθώς επίσης ότι κάθε φύσεως κινητές αξίες, των οποίων παραγγέλλω την
πώληση μέσω της Εταιρίας, μας (στους συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι
γνήσιες και ελεύθερες βαρών, δεσμεύσεων υπέρ τρίτων προσώπων και κληρονομικών ή λοιπών αμφισβητήσεων, δηλώνω δε ότι
αναλαμβάνω ρητά την υποχρέωση σε διαφορετική περίπτωση να αποκαταστήσω οποιαδήποτε ζημιά υποστεί εντεύθεν η
Εταιρία. Δηλώνω ειδικότερα ότι τις μετοχές και λοιπές κινητές αξίες, των οποίων θα δίδω εντολή πώλησης, τις έχουμε (οι
συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) αποκτήσει νομίμως, ενδεικτικά είτε με χρηματιστηριακές και λοιπές κατά
περίπτωση πράξεις αγοράς μέσω μελών του χρηματιστηρίου ( ή άλλων κατά περίπτωση εταιρειών) είτε με δημόσια εγγραφή,
κατά την εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο. Περαιτέρω δηλώνω και βεβαιώνω ότι θα τηρώ τις διατάξεις νόμων που
απαγορεύουν την χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών προς όφελος μας ή προς όφελος τρίτου και επίσης ότι θα απέχω από
κάθε συμπεριφορά, πράξη ή παράληψη, η οποία ενέχει ή αποσκοπεί σε επηρεασμό ή νόθευση της χρηματιστηριακής αγοράς
και εν γένει της αγοράς κινητών αξιών και εν γένει χρηματοπιστωτικών μέσων.
Δηλώνω υπεύθυνα επίσης και βεβαιώνω την Εταιρία ότι:
Είμαι
Δεν είμαι
Ι. Μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωμένη αγορά (κατά την παρ.14 του άρθρου
2 του Ν.2396/1996) της Εταιρίας με επωνυμία ________________________________________________
ΙΙ. Διευθυντικό στέλεχος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωμένη αγορά Εταιρίας με την
επωνυμία ________________________________________________
ΙΙΙ. Μέτοχος με συμμετοχή ίση ή μεγαλύτερη του 5% του κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη
Οργανωμένη αγορά Εταιρίας με την επωνυμία ________________________________________________
ΙV. Μέλος του Δ.Σ. ή Διευθυντικό Στέλεχος (Γενικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος ή Διαχειριστής) : α) Επιχείρησης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών, δηλαδή Πιστωτικού Ιδρύματος που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, Ανώνυμης Χρηματιστηριακής
Εταιρίας ή Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια των άρθρων 27 παρ.2 και 30 του Ν.2396/1996, β)
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Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή γ) Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
V. Πρόσωπο που υποχρεούται σε δήλωση σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.2533/1997, δηλαδή:
Μέλος του Δ.Σ. του Χ.Α. ή κατέχων διευθυντική θέση στην Εταιρία αυτή.
Μέλος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων ή κατέχων διευθυντική θέση στην Εταιρία αυτή.
Μέλος του Δ.Σ. ελεγχόμενης από το Χ.Α. ανωνύμου Εταιρίας ή κατέχων διευθυντική θέση στην Εταιρία αυτή.
Κατέχων διευθυντική θέση στην Ε.Κ.
Μέλος του Δ.Σ. κάθε άλλου φορέα οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή κατέχων
διευθυντική θέση σ’ αυτόν.
•

Πρόσωπο που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Χ.Α.Α. ή σε άλλη Οργανωμένη

αγορά, από θυγατρική Εταιρία του Χ.Α.Α. κατά την έννοια της παρ.42ε του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, στην Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ανάλογου σκοπού της
αλλοδαπής.
•

Μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν μέλη του

Χρηματιστηρίου, θεσμικούς επενδυτές, μετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηματιστηριακής ή άλλης Οργανωμένης
αγοράς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
•

Δημοσιογράφος, μέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, που προσφέρουν πληροφόρηση ή σχολιασμό σε τακτική βάση
επί θεμάτων, που αφορούν την αγορά κεφαλαίων, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
•

Μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης ισοδύναμης εποπτικής αρχής της αλλοδαπής.

•

Διευθυντής της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ή άλλου

ισοδύναμου φορέα της αλλοδαπής.
•

Μέλος του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. ή άλλης Οργανωμένης αγοράς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

•

Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού (γονέας, τέκνο) με πρόσωπο που έχει μία από τις ανωτέρω ιδιότητες.

Δηλώνω επίσης ότι θα γνωστοποιώ στην Εταιρία κάθε μεταβολή των ως άνω στοιχείων που με αφορούν χωρίς καμία
καθυστέρηση.
Ρητά, με την παρούσα, παρέχω την συναίνεσή μου στη επεξεργασία και ιδίως στην καταχώριση και αποθήκευση σε Αρχείο από
τους υπαλλήλους των αρμόδιων τμημάτων της Εταιρίας, των ατομικών, οικογενειακών, περιουσιακών ή άλλων στοιχείων μου
που δηλώνω στην Εταιρία, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργώ μέσω της Εταιρίας, δηλώνω δε
ότι ενημερώθηκα πριν την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως με την Εταιρία από τους αρμόδιους υπαλλήλους της με τρόπο
σαφή για την επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρία, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων
(χρηματιστηριακές εταιρείες κ.λ.π.) και το δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο της Εταιρίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ
(ισχύει ως δείγμα υπογραφής)

______________________
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________ ΟΝΟΜΑ ____________________ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ __________ __
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ______________________ Α.Δ.Τ__________________ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ __________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ________________________ Α.Φ.Μ. _____________________ Δ.Ο.Υ. ___________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ___________________________________ΠΟΛΗ ___________________ Τ.Κ. ______________
ΤΗΛΕΦΩΝΑ _____________________________________________________________________________
FAX ________________________ E-mail _____________________________________________________
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ _____________________________________________________________________
Ο ανωτέρω αναγραφόμενος, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία μου είναι αληθή και ότι σε περίπτωση αλλαγής
αυτών είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω την Εταιρία αμέσως και εγγράφως. Σε ενάντια περίπτωση εγκρίνω τις ενέργειες της
Εταιρίας (π.χ. επιδόσεις, ειδοποιήσεις) που δίνονται με βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι : Τα κάθε
φύσεως χρηματικά ποσά και κινητές αξίες που παραδίδω στην Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την διενέργεια
χρηματιστηριακών συναλλαγών και λοιπών εν γένει συναλλαγών, δεν προέρχονται από παράνομες πράξεις ή εγκληματικές
δραστηριότητες κατά την έννοια του Ν.2331/1995 καθώς επίσης ότι κάθε φύσεως κινητές αξίες, των οποίων παραγγέλλω την
πώληση μέσω της Εταιρίας, μας (στους συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι
γνήσιες και ελεύθερες βαρών, δεσμεύσεων υπέρ τρίτων προσώπων και κληρονομικών ή λοιπών αμφισβητήσεων, δηλώνω δε ότι
αναλαμβάνω ρητά την υποχρέωση σε διαφορετική περίπτωση να αποκαταστήσω οποιαδήποτε ζημιά υποστεί εντεύθεν η
Εταιρία. Δηλώνω ειδικότερα ότι τις μετοχές και λοιπές κινητές αξίες, των οποίων θα δίδω εντολή πώλησης, τις έχουμε (οι
συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) αποκτήσει νομίμως, ενδεικτικά είτε με χρηματιστηριακές και λοιπές κατά
περίπτωση πράξεις αγοράς μέσω μελών του χρηματιστηρίου ( ή άλλων κατά περίπτωση εταιρειών) είτε με δημόσια εγγραφή,
κατά την εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο. Περαιτέρω δηλώνω και βεβαιώνω ότι θα τηρώ τις διατάξεις νόμων που
απαγορεύουν την χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών προς όφελος μας ή προς όφελος τρίτου και επίσης ότι θα απέχω από
κάθε συμπεριφορά, πράξη ή παράληψη, η οποία ενέχει ή αποσκοπεί σε επηρεασμό ή νόθευση της χρηματιστηριακής αγοράς
και εν γένει της αγοράς κινητών αξιών και εν γένει χρηματοπιστωτικών μέσων.
Δηλώνω υπεύθυνα επίσης και βεβαιώνω την Εταιρία ότι:
Είμαι
Δεν είμαι
Ι. Μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωμένη αγορά (κατά την παρ.14 του άρθρου
2 του Ν.2396/1996) της Εταιρίας με επωνυμία ___________________

_________________

ΙΙ. Διευθυντικό στέλεχος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωμένη αγορά Εταιρίας με την
επωνυμία ____________________________________________________________________
ΙΙΙ. Μέτοχος με συμμετοχή ίση ή μεγαλύτερη του 5% του κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη
Οργανωμένη αγορά Εταιρίας με την επωνυμία ___________

_________________________

ΙV. Μέλος του Δ.Σ. ή Διευθυντικό Στέλεχος (Γενικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος ή Διαχειριστής) : α) Επιχείρησης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών, δηλαδή Πιστωτικού Ιδρύματος που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, Ανώνυμης Χρηματιστηριακής
Εταιρίας ή Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια των άρθρων 27 παρ.2 και 30 του Ν.2396/1996, β)
Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή γ) Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
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V. Πρόσωπο που υποχρεούται σε δήλωση σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.2533/1997, δηλαδή:
Μέλος του Δ.Σ. του Χ.Α. ή κατέχων διευθυντική θέση στην Εταιρία αυτή.
Μέλος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων ή κατέχων διευθυντική θέση στην Εταιρία αυτή.
Μέλος του Δ.Σ. ελεγχόμενης από το Χ.Α. ανωνύμου Εταιρίας ή κατέχων διευθυντική θέση στην Εταιρία αυτή.
Κατέχων διευθυντική θέση στην Ε.Κ.
Μέλος του Δ.Σ. κάθε άλλου φορέα οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή κατέχων
διευθυντική θέση σ’ αυτόν.
•

Πρόσωπο που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Χ.Α.Α. ή σε άλλη Οργανωμένη

αγορά, από θυγατρική Εταιρία του Χ.Α.Α. κατά την έννοια της παρ.42ε του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, στην Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ανάλογου σκοπού της
αλλοδαπής.
•

Μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν μέλη του

Χρηματιστηρίου, θεσμικούς επενδυτές, μετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηματιστηριακής ή άλλης Οργανωμένης
αγοράς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
•

Δημοσιογράφος, μέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, που προσφέρουν πληροφόρηση ή σχολιασμό σε τακτική βάση
επί θεμάτων, που αφορούν την αγορά κεφαλαίων, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
•

Μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης ισοδύναμης εποπτικής αρχής της αλλοδαπής.

•

Διευθυντής της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ή άλλου

ισοδύναμου φορέα της αλλοδαπής.
•

Μέλος του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. ή άλλης Οργανωμένης αγοράς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

•

Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού (γονέας, τέκνο) με πρόσωπο που έχει μία από τις ανωτέρω ιδιότητες.

Δηλώνω επίσης ότι θα γνωστοποιώ στην Εταιρία κάθε μεταβολή των ως άνω στοιχείων που με αφορούν χωρίς καμία
καθυστέρηση.
Ρητά, με την παρούσα, παρέχω την συναίνεσή μου στη επεξεργασία και ιδίως στην καταχώριση και αποθήκευση σε Αρχείο από
τους υπαλλήλους των αρμόδιων τμημάτων της Εταιρίας, των ατομικών, οικογενειακών, περιουσιακών ή άλλων στοιχείων μου
που δηλώνω στην Εταιρία, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργώ μέσω της Εταιρίας, δηλώνω δε
ότι ενημερώθηκα πριν την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως με την Εταιρία από τους αρμόδιους υπαλλήλους της με τρόπο
σαφή για την επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρία, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων
(χρηματιστηριακές εταιρείες κ.λ.π.) και το δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο της Εταιρίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ
(ισχύει ως δείγμα υπογραφής)

______________________
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________ ΟΝΟΜΑ ____________________ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ __________ __
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ______________________ Α.Δ.Τ__________________ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ __________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ________________________ Α.Φ.Μ. _____________________ Δ.Ο.Υ. ___________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ___________________________________ΠΟΛΗ ___________________ Τ.Κ. ______________
ΤΗΛΕΦΩΝΑ _____________________________________________________________________________
FAX ________________________ E-mail _____________________________________________________
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ _____________________________________________________________________
Ο ανωτέρω αναγραφόμενος, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία μου είναι αληθή και ότι σε περίπτωση αλλαγής
αυτών είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω την Εταιρία αμέσως και εγγράφως. Σε ενάντια περίπτωση εγκρίνω τις ενέργειες της
Εταιρίας (π.χ. επιδόσεις, ειδοποιήσεις) που δίνονται με βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι : Τα κάθε
φύσεως χρηματικά ποσά και κινητές αξίες που παραδίδω στην Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την διενέργεια
χρηματιστηριακών συναλλαγών και λοιπών εν γένει συναλλαγών, δεν προέρχονται από παράνομες πράξεις ή εγκληματικές
δραστηριότητες κατά την έννοια του Ν.2331/1995 καθώς επίσης ότι κάθε φύσεως κινητές αξίες, των οποίων παραγγέλλω την
πώληση μέσω της Εταιρίας, μας (στους συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι
γνήσιες και ελεύθερες βαρών, δεσμεύσεων υπέρ τρίτων προσώπων και κληρονομικών ή λοιπών αμφισβητήσεων, δηλώνω δε ότι
αναλαμβάνω ρητά την υποχρέωση σε διαφορετική περίπτωση να αποκαταστήσω οποιαδήποτε ζημιά υποστεί εντεύθεν η
Εταιρία. Δηλώνω ειδικότερα ότι τις μετοχές και λοιπές κινητές αξίες, των οποίων θα δίδω εντολή πώλησης, τις έχουμε (οι
συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) αποκτήσει νομίμως, ενδεικτικά είτε με χρηματιστηριακές και λοιπές κατά
περίπτωση πράξεις αγοράς μέσω μελών του χρηματιστηρίου ( ή άλλων κατά περίπτωση εταιρειών) είτε με δημόσια εγγραφή,
κατά την εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο. Περαιτέρω δηλώνω και βεβαιώνω ότι θα τηρώ τις διατάξεις νόμων που
απαγορεύουν την χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών προς όφελος μας ή προς όφελος τρίτου και επίσης ότι θα απέχω από
κάθε συμπεριφορά, πράξη ή παράληψη, η οποία ενέχει ή αποσκοπεί σε επηρεασμό ή νόθευση της χρηματιστηριακής αγοράς
και εν γένει της αγοράς κινητών αξιών και εν γένει χρηματοπιστωτικών μέσων.
Δηλώνω υπεύθυνα επίσης και βεβαιώνω την Εταιρία ότι:
Είμαι
Δεν είμαι
Ι. Μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωμένη αγορά (κατά την παρ.14 του άρθρου
2 του Ν.2396/1996) της Εταιρίας με επωνυμία ___________________

_________________

ΙΙ. Διευθυντικό στέλεχος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωμένη αγορά Εταιρίας με την
επωνυμία ____________________________________________________________________
ΙΙΙ. Μέτοχος με συμμετοχή ίση ή μεγαλύτερη του 5% του κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη
Οργανωμένη αγορά Εταιρίας με την επωνυμία ___________

_________________________

ΙV. Μέλος του Δ.Σ. ή Διευθυντικό Στέλεχος (Γενικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος ή Διαχειριστής) : α) Επιχείρησης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών, δηλαδή Πιστωτικού Ιδρύματος που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, Ανώνυμης Χρηματιστηριακής
Εταιρίας ή Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια των άρθρων 27 παρ.2 και 30 του Ν.2396/1996, β)
Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή γ) Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
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V. Πρόσωπο που υποχρεούται σε δήλωση σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.2533/1997, δηλαδή:
Μέλος του Δ.Σ. του Χ.Α. ή κατέχων διευθυντική θέση στην Εταιρία αυτή.
Μέλος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων ή κατέχων διευθυντική θέση στην Εταιρία αυτή.
Μέλος του Δ.Σ. ελεγχόμενης από το Χ.Α. ανωνύμου Εταιρίας ή κατέχων διευθυντική θέση στην Εταιρία αυτή.
Κατέχων διευθυντική θέση στην Ε.Κ.
Μέλος του Δ.Σ. κάθε άλλου φορέα οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή κατέχων
διευθυντική θέση σ’ αυτόν.
•

Πρόσωπο που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Χ.Α.Α. ή σε άλλη Οργανωμένη

αγορά, από θυγατρική Εταιρία του Χ.Α.Α. κατά την έννοια της παρ.42ε του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, στην Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ανάλογου σκοπού της
αλλοδαπής.
•

Μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν μέλη του

Χρηματιστηρίου, θεσμικούς επενδυτές, μετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηματιστηριακής ή άλλης Οργανωμένης
αγοράς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
•

Δημοσιογράφος, μέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, που προσφέρουν πληροφόρηση ή σχολιασμό σε τακτική βάση
επί θεμάτων, που αφορούν την αγορά κεφαλαίων, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
•

Μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης ισοδύναμης εποπτικής αρχής της αλλοδαπής.

•

Διευθυντής της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ή άλλου

ισοδύναμου φορέα της αλλοδαπής.
•

Μέλος του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. ή άλλης Οργανωμένης αγοράς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

•

Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού (γονέας, τέκνο) με πρόσωπο που έχει μία από τις ανωτέρω ιδιότητες.

Δηλώνω επίσης ότι θα γνωστοποιώ στην Εταιρία κάθε μεταβολή των ως άνω στοιχείων που με αφορούν χωρίς καμία
καθυστέρηση.
Ρητά, με την παρούσα, παρέχω την συναίνεσή μου στη επεξεργασία και ιδίως στην καταχώριση και αποθήκευση σε Αρχείο από
τους υπαλλήλους των αρμόδιων τμημάτων της Εταιρίας, των ατομικών, οικογενειακών, περιουσιακών ή άλλων στοιχείων μου
που δηλώνω στην Εταιρία, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργώ μέσω της Εταιρίας, δηλώνω δε
ότι ενημερώθηκα πριν την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως με την Εταιρία από τους αρμόδιους υπαλλήλους της με τρόπο
σαφή για την επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρία, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων
(χρηματιστηριακές εταιρείες κ.λ.π.) και το δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο της Εταιρίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ
(ισχύει ως δείγμα υπογραφής)

______________________
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δραστηριότητες κατά την έννοια του Ν.2331/1995 καθώς επίσης ότι κάθε φύσεως κινητές αξίες, των οποίων παραγγέλλω την
πώληση μέσω της Εταιρίας, μας (στους συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι
γνήσιες και ελεύθερες βαρών, δεσμεύσεων υπέρ τρίτων προσώπων και κληρονομικών ή λοιπών αμφισβητήσεων, δηλώνω δε ότι
αναλαμβάνω ρητά την υποχρέωση σε διαφορετική περίπτωση να αποκαταστήσω οποιαδήποτε ζημιά υποστεί εντεύθεν η
Εταιρία. Δηλώνω ειδικότερα ότι τις μετοχές και λοιπές κινητές αξίες, των οποίων θα δίδω εντολή πώλησης, τις έχουμε (οι
συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) αποκτήσει νομίμως, ενδεικτικά είτε με χρηματιστηριακές και λοιπές κατά
περίπτωση πράξεις αγοράς μέσω μελών του χρηματιστηρίου ( ή άλλων κατά περίπτωση εταιρειών) είτε με δημόσια εγγραφή,
κατά την εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο. Περαιτέρω δηλώνω και βεβαιώνω ότι θα τηρώ τις διατάξεις νόμων που
απαγορεύουν την χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών προς όφελος μας ή προς όφελος τρίτου και επίσης ότι θα απέχω από
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και εν γένει της αγοράς κινητών αξιών και εν γένει χρηματοπιστωτικών μέσων.
Δηλώνω υπεύθυνα επίσης και βεβαιώνω την Εταιρία ότι:
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Ι. Μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωμένη αγορά (κατά την παρ.14 του άρθρου
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Οργανωμένη αγορά Εταιρίας με την επωνυμία ___________

_________________________
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Εταιρίας ή Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια των άρθρων 27 παρ.2 και 30 του Ν.2396/1996, β)
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αλλοδαπής.
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