
 

  

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Έτος αναφοράς: 2020 

Η Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 27 του ν.4514/2018, 
συνοψίζει και δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, 
τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους 
εκτέλεσε εντολές πελατών κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα 
εκτέλεσης που επιτεύχθηκε. 

Η Εταιρεία εκτελεί τις εντολές πελατών στους ακόλουθους τόπους, όπως παρουσιάζονται 
στους Πίνακες 1α,1β και 2, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος 
για τον εκάστοτε πελάτη της, σταθμίζοντας τους παράγοντες βέλτιστης εκτέλεσης βάσει 
κριτηρίων.  

  

Έχοντας σαν σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες 
της λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τους ακόλουθους παράγοντες:  

 Τιμή χρηματοπιστωτικού μέσου 

 Κόστος εκτέλεσης συναλλαγής (τέλη τόπου εκτέλεσης, τέλη εκκαθάρισης και 
διακανονισμού, λοιπές αμοιβές σε τρίτους) 

 Ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγής 

 Πιθανότητα εκτέλεσης εντολής και διακανονισμού 

 Όγκος εντολής 

 Φύση εντολής  

 Οδηγίες του πελάτη για την εκτέλεση της εντολής και 

 Λοιπούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση της εντολής (π.χ. ρευστότητα 
αγοράς, εμπορευσιμότητα της εντολής). 

 

Για τον προσδιορισμό της σχετικής βαρύτητας των παραγόντων που αναφέρονται ανωτέρω, 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:  

 Τα χαρακτηριστικά του πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως 
ιδιώτη πελάτη ή ως επαγγελματία πελάτη 

 Τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη 

 Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της 
εντολής 

 Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης προς τους οποίους μπορεί να δρομολογηθεί 
η εντολή 

 



 

Η επιλογή του τόπου εκτέλεσης γίνεται βάσει της προτεραιότητας που έχει δοθεί στον κάθε 
παράγοντα με την μέθοδο της σχετικής βαρύτητας. Σε περίπτωση προϊόντων που 
διαπραγματεύονται σε μία μόνο αγορά, ο μόνος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την 
τιμή είναι ο χρόνος εκτέλεσης της εντολής. 

 

Η Εταιρεία εφόσον ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη, όταν εκτελεί η ίδια ή όταν 
διαβιβάζει εντολές για εκτέλεση σε τρίτο, θεωρείται ότι εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη και συνεπώς δεν λαμβάνει πρόσθετα μέτρα. Σε περίπτωση 
εκτέλεσης εντολής για την οποία έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες από τον πελάτη μόνο 
για μέρος ή πτυχή της εντολής, η Εταιρεία εκτελεί την εντολή ακολουθώντας την πολιτική 
εκτέλεσης εντολών της για τα μέρη ή τις πτυχές της εντολής που δεν καλύπτονται από τις 
οδηγίες του πελάτη.  

 

Κατά την εκτέλεση εντολής από την Εταιρεία για λογαριασμό ιδιώτη πελάτη, το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιμήματος, το οποίο 
αντιπροσωπεύεται από: 

 την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και, 

 τις χρεώσεις που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής και βαρύνουν τον 
πελάτη (προμήθειες, έξοδα), περιλαμβανομένων: 

 των τελών του τόπου εκτέλεσης,  

 των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και  

 των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση της εντολής αυτής. 

Η σχετική βαρύτητα των παραγόντων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, προσδιορίζεται σε 
συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του πελάτη, τα χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού 
μέσου, τα χαρακτηριστικά της εντολής και του τόπου εκτέλεσης.  Ωστόσο με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ιδιώτη πελάτη, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη της και το 
συνολικό τίμημα.  

 

 

Τέλος, για την Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  ισχύουν επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 

 

i. Δεν υφίστανται στενοί δεσμοί, συγκρούσεις συμφερόντων και κοινές ιδιοκτησίες σε 
σχέση με τους τόπους εκτέλεσης 

ii. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε ρυθμίσεις που αφορούν χρηματικά ή μη χρηματικά 
οφέλη σε σχέση με τους τόπους εκτέλεσης 

iii. Δεν υπήρξε τροποποίηση του καταλόγου των τόπων εκτέλεσης για το αναφερόμενο 
έτος 

iv. Δεν χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ή εργαλεία όσον αφορά την ποιότητα εκτέλεσης, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε δεδομένου που δημοσιεύεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/575  

v. Δεν χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτίου (αρ.65 
MiFIDII)  

 

 

 

 



 

Πίνακας 1α – Ιδιώτες Πελάτες 

 

Κατηγορία μέσου  Μετοχές Εσωτερικού 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 
μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία όγκου 
που υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 
ποσοστό επί του 
συνολικού όγκου 

στη συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 

εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό επί 

του συνόλου 
εντολών στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

Αγορά Αξιών 
Χρηματιστηρίου Αθηνών 

549300GSRN07MNENPL97
96,74% 94,57% 57,96% 36,93% 100% 

Εναλλακτική Αγορά Αξιών 
Χρηματιστηρίου Αθηνών 

549300GSRN07MNENPL97
1,75% 0,54% 0,28% 0,30% 100% 

 

Πίνακας 1β – Ιδιώτες Πελάτες 

Κατηγορία μέσου  Μετοχές Εξωτερικού 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 
μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος 

 ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία όγκου 
που υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 
ποσοστό επί του 
συνολικού όγκου 

στη συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 

εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό επί 

του συνόλου 
εντολών στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΝΕΤ (Χρηματιστήριο 
Αθηνών) 

549300GSRN07MNENPL97
100% 100% 

  
100% 

 

 

 

 



 

Πίνακας 2 – Επαγγελματίες Πελάτες 

Κατηγορία μέσου  Μετοχές Εσωτερικού 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 
μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία όγκου 
που υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 
ποσοστό επί του 
συνολικού όγκου 

στη συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 

εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό επί 

του συνόλου 
εντολών στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

Αγορά Αξιών 
Χρηματιστηρίου Αθηνών 

549300GSRN07MNENPL97
1,51% 4,89% 4,15% 0,39% 100% 

 


