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1. Ρςξιυεία ςηπ Δςαιοίαπ 

1.1 Γεμικά 

 

Ζ Αμόμσμη Δςαιοία με ςημ επχμσμία “ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΜΩΜΣΛΖ 

ΔΑΘΠΘΑ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΑΛΞΘΒΑΘΩΜ ΙΔΤΑΚΑΘΩΜ”, (καλξϋμεμη ετενήπ η “Α.Δ.Δ.Α.Ι.”), 

πξσ έυει ςημ καςαρςαςική ςηπ έδοα ρςημ Αθήμα και ρσμερςήθη μϊμιμα ςημ 

01.06.2001 καςϊπιμ ςηπ σπ’ αοιθμ. 49112/06/Β/01/11 απξτάρεχπ ςξσ Σπξσογείξσ 

Αμάπςσνηπ και ςημ σπ΄ αοιθμ. 4/212/09-03-2001 απϊταρη ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ, δημξριεσθείρηπ ρςξ σπ΄ αοιθμ. 3335/5-6-2001 ΤΔΙ. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. έυει 

απξκλειρςικϊ ρκξπϊ ςη διαυείοιρη Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ και λειςξσογεί ρϋμτχμα με 

ςιπ διαςάνειπ ςξσ μϊμξσ 3283/2004, ϊπχπ ιρυϋει.  

 

Λε ςημ σπ’. αοιθμ. 8/387/19.6.06 απϊταρη ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ η 

Δςαιοεία μπξοεί μα παοέυει επιποϊρθεςα και ςιπ ακϊλξσθεπ σπηοερίεπ: 

 

 ςημ παοξυή σπηοεριόμ διαυείοιρηπ υαοςξτσλακίχμ επεμδϋρεχμ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εκείμχμ πξσ αμήκξσμ ρε ρσμςανιξδξςικά ςαμεία, βάρει 

εμςξλόμ πξσ παοέυξμςαι απϊ ςξσπ πελάςεπ ρε διακοιςική βάρη για κάθε πελάςη 

υχοιρςά, ετϊρξμ ςα υαοςξτσλάκια πεοιλαμβάμξσμ έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα 

υοημαςξπιρςχςικά μέρα πξσ απαοιθμξϋμςαι ρςημ παοάγοατξ 1α ςξσ άοθοξσ 2 

ςξσ μϊμξσ 2396/1996, ϊπχπ ιρυϋει, 

  ςημ παοξυή επεμδσςικόμ ρσμβξσλόμ για έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα 

υοημαςξπιρςχςικά μέρα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1α ςξσ άοθοξσ 2 

ςξσ μϊμξσ 2396/1996, ϊπχπ ιρυϋει. 

 

Ζ διάοκεια ςηπ Δςαιοίαπ έυει ξοιρςεί μέυοι 01.06.2100 απϊ ςημ ίδοσρη. 

 

Ζ Δςαιοία εδοεϋει ρςημ Αθήμα, επί ςηπ ξδξϋ Υοήρςξσ Καδά 2. 

 

ξ μεςξυικϊ κετάλαιξ ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι. αμέουεςαι ρήμεοα ρε 2.326.059,00€, είμαι 

καςαβεβλημέμξ ξλξρυεοόπ ρε μεςοηςά και διαιοείςαι ρε 198.300 μεςξυέπ, 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ 11,73€  η κάθε μία.   

 

ξ ρϋμξλξ ςχμ Θδίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι. ςημ 31/12/2011 αμήλθε ρε 

3.004.691,96€.   

 

Ζ εςαιοική υοήρη λήγει ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ ςξσ εκάρςξςε έςξσπ. 

 
1.2 Λέςξυξι 

 

Λξμαδικϊπ μέςξυξπ  ρςημ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. είμαι η ATTICA 

BANK A.T.E. 
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1.3 Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ 

 

ξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ςηπ Attica Wealth Management Α.Δ.Δ.Α.Ι. απαοςίζεςαι 

από ςα κάςχθι μέλη: 

 

1. Οοϊεδοξπ Θχάμμηπ Γαμβοίληπ  

Οοόεδοξπ (Οοϊεδοξπ Δ.Ρ. & Δμςεςαλμέμξπ 

Ρϋμβξσλξπ Attica Bank), Δκςελερςικϊ Λέλξπ 

2. Αμςιποϊεδοξπ Δσάγγελξπ Δελήπ  

Αμςιποόεδοξπ (Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ Διεϋθσμρηπ 

Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ, Ξικξμξμικόμ & Κειςξσογικήπ 

Ρςήοινηπ Attica Bank), Λη Δκςελερςικϊ Λέλξπ 

3. Διεσθϋμχμ 

Ρϋμβξσλξπ 
Ηεϊδχοξπ Μ. Ιοίμςαπ 

Διεσθύμχμ Ρύμβξσλξπ/Γεμ. Διεσθσμςήπ Attica 

Wealth Management Α.Δ.Δ.Α.Ι., Δκςελερςικϊ Λέλξπ 

4. Mέλξπ 
Αλέναμδοξπ 

Αμςχμϊπξσλξπ 

Λέλξπ (Οοϊεδοξπ Δ.Ρ. αμείξ Οαοακαςαθηκόμ και 

Δαμείχμ), Λη Δκςελερςικϊ Λέλξπ 

5. Mέλξπ 
Αογϋοηπ 

Εατειοϊπξσλξπ  

Λέλξπ (Οοϊεδοξπ Δ..Α.Α.), Λη Δκςελερςικϊ Λέλξπ 

 

1.4 Δπεμδσςική Δπιςοξπή Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ 

 

H Δπεμδσςική Δπιςοξπή ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ απαοςίζεςαι απϊ ςα κάςχθι 

μέλη: 

 

1. Ηεϊδχοξπ Μ. Ιοίμςαπ 
Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ Attica Wealth Management Α.Δ.Δ.Α.Ι., 

Οοϊεδοξπ 

2. Απϊρςξλξπ Ιχμρςαμςιμίδηπ Ξικξμξμξλϊγξπ, Λέλξπ 

3. Θχάμμηπ Οαπαδϊπξσλξπ Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ Attica Ventures, Λέλξπ 

4. Οαμαγιόςηπ Νσδόμαπ Διδάκςχο Δ.Λ.Ο., Λέλξπ 

5. Δήμηςοα Βαριλακξπξϋλξσ Διεσθϋμςοια Δπεμδϋρεχμ, Γοαμμαςέαπ 

 

1.5 Διεύθσμρη Δςαιοίαπ  

 

Διεύθσμρη και Ρςελέυη ςηπ Δςαιοίαπ: 

Ηεϊδχοξπ Μ. Ιοίμςαπ Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ και Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ  

Γιόογξπ Οαζιχςϊπξσλξπ Διεσθσμςήπ Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ 

Δήμηςοα Βαριλακξπξϋλξσ Διεσθϋμςοια Δπεμδϋρεχμ 

Αθαμάριξπ Οαμαγιχςακϊπξσλξπ Δρχςεοικϊπ Δλεγκςήπ 

Ρςέλιξπ Ρςσλιαμίδηπ Οοξψρςάμεμξπ Οχλήρεχμ 

Λαογαοίςα Ρξλχμξϋ Οοξψρςαμέμη Κξγιρςηοίξσ 

 

Διαυειοιρςέπ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ: 

Ηεϊδχοξπ Μ. Ιοίμςαπ Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ και Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ  

Δήμηςοα Βαριλακξπξϋλξσ Διεσθϋμςοια Δπεμδϋρεχμ 
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1.6 Ξοκχςξί Δλεγκςέπ 

 

Ιαθήκξμςα ξοκχςόμ ελεγκςόμ για ςημ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. και για ςα Αμξιβαία 

Ιετάλαια, αρκεί η εςαιοεία  Grant 

Thornton Α.Δ.. ακςικϊπ ξοκχςϊπ 

ελεγκςήπ είμαι ξ κξπ Δημήςοηπ Λελάπ 

ςξσ Γεχογίξσ, γεμμημέμξπ ςξ 1972 

ρςημ Αθήμα, κάςξικξπ Μέαπ Ρμϋομηπ 

(Βξρπϊοξσ αοιθ. 13), με Α.Λ. ΡΞΔΚ: 

22001 και αμαπληοχμαςική ξοκχςϊπ 

ελεγκςήπ είμαι η κα Αθαμαρία 

Αοαμπαςζή ςξσ Λιυαήλ, γεμμημέμη ςξ 

1959 ρςημ Ιαβάλα, κάςξικξπ Αλίμξσ 

(ξδϊπ Πήγα Τεοαίξσ αοιθ. 51), με Α.Λ. 

ΡΞΔΚ:12821. 

  
1.7 Ηεμαςξτύλακαπ  

 

Ιαθήκξμςα Ηεμαςξτϋλακα για ςα 

Αμξιβαία Ιετάλαια Δρχςεοικξϋ αρκεί 

η ATTICA BANK Α.T.Δ, η ξπξία εδοεϋει 

ρςημ Αθήμα επί ςηπ ξδξϋ Ξμήοξσ 23, 

εμό για ςα Αμξιβαία Ιετάλαια 

Δνχςεοικξϋ αρκεί η ΔΗΜΘΙΖ ΠΑΟΔΕΑ 

ΖΡ ΔΚΚΑΔΞΡ Α.Δ., η ξπξία εδοεϋει 

ρςημ Ιαλλιθέα επί ςηπ ξδξϋ Κεχτ. 

Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ 328-330, και 

λειςξσογξϋμ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ 

ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Μ. 3283/04 ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει. 

 

1. Ξ Ηεμαςξτϋλακαπ εσθϋμεςαι 

απέμαμςι ρςημ Α.Δ.Δ.Α.Ι. και ςξσπ 

μεοιδιξϋυξσπ για κάθε αμέλεια χπ 

ποξπ ςημ εκπλήοχρη ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ.  

 

2. O Ηεμαςξτϋλακαπ δϋμαςαι μα 

αμαθέςει, με ποξηγξϋμεμη εμημέοχρη 

ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ και με 

ςη ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι., ςη 

τϋλανη ςξσ ρσμϊλξσ ή μέοξσπ ςχμ 

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ ρε ςοίςα 

ποϊρχπα, ετϊρξμ σπάουει ρυεςική 

ποϊβλεφη ρςξμ καμξμιρμϊ ςξσ. Ωπ 

ςοίςα ποϊρχπα μξξϋμςαι πιρςχςικά 

ιδοϋμαςα και άλλξι ξογαμιρμξί πξσ 

παοέυξσμ σπηοερίεπ θεμαςξτσλακήπ 

και σπϊκειμςαι ρε καμϊμεπ επξπςείαπ 

ςξσλάυιρςξμ ιρξδϋμαμξσπ με ςξσπ 

ιρυϋξμςεπ ρςημ Δλλάδα. Ξ 

Ηεμαςξτϋλακαπ τέοει εσθϋμη ειπ 

ξλϊκληοξμ ρυεςικά με ςημ αμχςέοχ 

αμάθερη έμαμςι ςχμ μεοιδιξϋυχμ ςξσ 

αμξιβαίξσ κεταλαίξσ και ςηπ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι.. 

 

3. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. και ξ Ηεμαςξτϋλακαπ 

ξτείλξσμ μα εμεογξϋμ καςά ςημ 

άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσπ, καςά 

ςοϊπξ αμενάοςηςξ μεςανϋ ςξσπ και 

απξκλειρςικά ποξπ ςξ ρσμτέοξμ ςχμ 

μεοιδιξϋυχμ.  

 

4. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή ξ Ηεμαςξτϋλακαπ 

δεμ μπξοξϋμ μα δαμείζξμςαι ϊςαμ 

εμεογξϋμ για λξγαοιαρμϊ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. 

μπξοεί πάμςχπ μα δαμείζεςαι ρε νέμξ 

μϊμιρμα με δάμειξ αμςιρςήοινηπ (back 

to back) ρϋμτχμα με ςιπ εκάρςξςε 

ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. 

 

5. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή ξ Ηεμαςξτϋλακαπ, 

ϊςαμ εμεογξϋμ για λξγαοιαρμϊ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, δεμ επιςοέπεςαι 

μα υξοηγξϋμ πιρςόρειπ ή μα 

εγγσόμςαι σπέο ςοίςξσ, με ςημ 

επιτϋλανη ςηπ εταομξγήπ ςχμ 

άοθοχμ 21 έχπ και 25 ςξσ Μ. 

3283/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Δνσπηοέςηρη Λεοιδιξύυχμ 

 

μήμα Λεοιδιξϋυχμ Δπαμειμόμδαπ αμπξσοάκηπ  

ηλέτχμα επικξιμχμίαπ 210 3396 863 & 210 3396 860, Fax: 210 3238 697 

E-mail e-mail: info@atticawealth.gr 

Internet site www.atticawealth.gr 



Attica Wealth Management                                              Ολήοεπ Δμημεοχςικϊ Δελςίξ 2012 

 

7  

Α ΑΛΞΘΒΑΘΑ ΙΔΤΑΚΑΘΑ ΔΔΜ ΔΥΞΣΜ ΔΓΓΣΖΛΔΜΖ ΑΟΞΔΞΡΖ 

ΙΑΘ ΞΘ ΟΠΞΖΓΞΣΛΔΜΔΡ ΑΟΞΔΞΡΔΘΡ ΔΔΜ ΔΘΑΡΤΑΚΘΕΞΣΜ ΘΡ ΛΔΚΚΞΜΘΙΔΡ 

2. Αμξιβαία Ιετάλαια Attica Wealth Management 

 

Ζ “ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι.” διαυειοίζεςαι ςα κάςχθι Αμξιβαία 

Ιετάλαια ςα ξπξία ρσρςάθηκαμ ρςημ Δλλάδα και είμαι αξοίρςξσ διάοκειαπ: 

 

 ΑΘΙΖΡ ΛΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ 

Απϊταρη Ρϋρςαρηπ: 6116/14.08.1996 , ΤΔΙ 875 Β/96 , ελεσςαία οξπξπξίηρη: 16/5.1.05, ΤΔΙ Β/86/05 

 

 ΑΘΙΖΡ ΞΛΞΚΞΓΘΩΜ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ 

Απϊταρη Ρϋρςαρηπ: Δ.Ι. 6115/14.08.1996, ΤΔΙ 875 Β/96, ελεσςαία οξπξπξίηρη: E.K.16/5.1.05, ΤΔΙ Β/86/05  

 

  ΑΘΙΖΡ ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ 

Απϊταρη Ρϋρςαρηπ: Δ.Ι. 162/31.01.00, ΤΔΙ 167 Β/17.02.2000, ελεσςαία οξπξπξίηρη: E.K. 16/5.1.05, ΤΔΙ Β/86/05  

 

 ATTICA ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΔΘΑΗΔΡΘΛΩΜ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ 

 Απϊταρη Ρϋρςαρηπ: Δ.Ι.14/313/13.02.2002, ΤΔΙ 456/Β/12.04.2002, ελεσςαία οξπξπξίηρη: Δ.Ι. 113/11.07.2011  

 

  ATTICA ΛΘΙΞ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ 

Απϊταρη Ρϋρςαρηπ: Δ.Ι. 582/28.07.05 , ΤΔΙ 1105/04.08.05, ελεσςαία οξπξπξίηρη: Δ.Ι. 126/1.9.2011  

 

   ATTICA ΞΛΞΚΞΓΘΩΜ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ 

Απϊταρη Ρϋρςαρηπ: Δ.Ι. 582/28.07.05 , ΤΔΙ 1105/04.08.05, ελεσςαία οξπξπξίηρη: Δ.Ι. 126/1.9.2011  

 

   ATTICA MARATHON ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ 

Απϊταρη Ρϋρςαρηπ: Δ.Ι. 9/813/18.03.2008 

 

   ATTICA REAL ESTATE ΛΔΞΥΩΜ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ 

Απϊταρη Ρϋρςαρηπ: Δ.Ι. 9/813/18.03.2008 
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3. Οιθαμξί Ιίμδσμξι ςξσ 

υαοςξτσλακίξσ ςχμ Αμξιβαίχμ 

Ιεταλαίχμ 

 

Ζ επέμδσρη ρε Αμξιβαία Ιετάλαια 

εμέυει κιμδϋμξσπ. Ξ κίμδσμξπ είμαι μια 

έμμξια πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ 

αβεβαιϊςηςα ςηπ ποαγμαςξπξίηρηπ 

μιαπ ποξρδξκόμεμηπ απϊδξρηπ. Ζ 

ανία ςηπ επέμδσρηπ ρε μεοίδια 

αμξιβαίξσ κεταλαίξσ εμδέυεςαι μα 

ασνξμειχθεί και μα επιρςοατεί ρςξσπ 

επεμδσςέπ πξρϊ μικοϊςεοξ απϊ ςημ 

αουική ςξσπ επέμδσρη.    

 

Διδικόςεοα: 

 

α) κίμδσμξπ αγξοάπ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ ςηπ σπξυόοηρηπ ςξσ 

επιπέδξσ ςχμ ςιμόμ ςηπ αγξοάπ 

ρσμξλικά ή ξοιρμέμηπ καςηγξοίαπ 

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι και 

ξ επακϊλξσθξπ επηοεαρμϊπ ςηπ ςιμήπ 

ςχμ μεοιδίχμ ςξσ Α/Ι. 

β) πιρςχςικόπ κίμδσμξπ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ ςηπ αδσμαμίαπ 

εκπλήοχρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ εκ 

μέοξσπ εμϊπ εκδϊςη κιμηςόμ ανιόμ 

(π.υ. ξμξλϊγξσ), ρςιπ ξπξίεπ έυει 

επεμδϋρει ςξ Α/Ι ή εμϊπ 

αμςιρσμβαλλϊμεμξσ καςά ςημ 

διεμέογεια ςχμ ρσμαλλαγόμ για 

λξγαοιαρμϊ ςξσ Α/Ι. Αματέοεςαι δηλ. 

ρςξ εμδευϊμεμξ υοεξκξπίαπ ςξσ 

εκδϊςη κιμηςόμ ανιόμ με αμςίρςξιυη 

απόλεια μέοξσπ ή ρσμϊλξσ ςξσ 

επεμδσμέμξσ κεταλαίξσ. ξ κοιςήοιξ 

ςηπ εςαιοίαπ για ςημ επιλξγή 

υοεξγοάτχμ και κσοίχπ ξμξλϊγχμ 

ερχςεοικξϋ και ενχςεοικξϋ είμαι η 

απξδξυή ςξσπ απϊ ςιπ Ιεμςοικέπ 

οάπεζεπ χπ εμέυσοα για ςημ παοξυή 

οεσρςϊςηςαπ. 

γ) κίμδσμξπ διακαμξμιρμξύ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ μα μημ ξλξκληοχθεί 

ξμαλά ξ διακαμξμιρμϊπ μιαπ 

ρσμαλλαγήπ επί υοημαςξπιρςχςικόμ 

μέρχμ ειδικά εάμ ξ αμςιρσμβαλλϊμεμξπ 

δεμ καςαβάλει υοήμαςα ή δεμ 

παοαδίδει ςίςλξσπ έγκαιοα ρε 

εκπλήοχρη ςηπ σπξυοέχρήπ ςξσ για 

ςημ εκκαθάοιρη ρσμαλλαγόμ. Ζ 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. ρε ρσμεογαρία με ςημ 

οάπεζα Ηεμαςξτϋλακα έυξσμ θέρει 

μηυαμιρμξϋπ για ςημ απξτσγή ασςξϋ 

ςξσ κιμδϋμξσ. 

δ) κίμδσμξπ οεσρςόςηςαπ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ ςηπ αδσμαμίαπ 

οεσρςξπξίηρηπ ρςξιυείχμ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι έγκαιοα και ρε 

εϋλξγη ςιμή. Όρξ μεγαλϋςεοη είμαι η 

εμπξοεσριμϊςηςα ςηπ κιμηςήπ ανίαπ, 

ςϊρξ λιγϊςεοξ η ςιμή ςηπ θα πέρει ρε 

ρυέρη με μια κιμηςή ανία πξσ η 

εμπξοεσριμϊςηςά ςηπ είμαι υαμηλή και 

θα ποέπει μα διαςεθεί άμερα. Ζ 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT 

Α.Δ.Δ.Α.Ι., ρϋμτχμα με ςημ 

επεμδσςική ςηπ πξλιςική, μεςανϋ ςχμ 

άλλχμ, λαμβάμει σπϊφη ςηπ ςημ 

εμπξοεσριμϊςηςα ςχμ κιμηςόμ ανιόμ 

και ςημ οεσρςϊςηςα ςχμ αγξοόμ  πξσ 

δοαρςηοιξπξιείςαι. 

ε) ρσμαλλαγμαςικόπ κίμδσμξπ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ ςξσ επηοεαρμξϋ ςηπ 

απξςίμηρηπ ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι λϊγχ ςηπ 

διακϋμαμρηπ ςχμ ρσμαλλαγμαςικόμ 

ιρξςιμιόμ.  

ρς) κίμδσμξπ Ηεμαςξτσλακήπ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ πξσ απξοοέει απϊ 

ςημ απόλεια ρςξιυείχμ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι, λϊγχ ποάνεχμ ή 

παοαλείφεχμ ςξσ Ηεμαςξτϋλακα ή 

ακϊμα λϊγχ απάςηπ ρε πεοίπςχρη 

πξσ ξ Ηεμαςξτϋλακαπ ή κάθε ςοίςξ 

ποϊρχπξ ρςξ ξπξίξ έυει αμαςεθεί η 

τϋλανη επί μέοξσπ ρςξιυείχμ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι, καςαρςεί 

ατεοέγγσξπ. 

Ξ Ηεμαςξτϋλακαπ εκςελεί υοέη ςαμία 

και εσθϋμεςαι έμαμςι ςχμ μεοιδιξϋυχμ 

και ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι. για κάθε αμέλεια χπ 

ποξπ ςημ εκπλήοχρη ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ.  

ζ) κίμδσμξπ διαρπξοάπ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ πξσ απξοοέει απϊ 

ςημ πεοιξοιρμέμη διαρπξοά ςχμ 

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ εμϊπ Α/Ι. Ζ 

επεμδσςική πξλιςική ςχμ Α/Ι 

σπϊκειςαι ρε βαρικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ 

ϊρξμ ατξοά ςημ διαρπξοά ςχμ 

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ ρε πξλλξϋπ 

και διατξοεςικξϋπ εκδϊςεπ 

πεοιξοίζξμςαπ ρημαμςικά ςξμ εμ λϊγχ 

κίμδσμξ. 

η) κίμδσμξπ απόδξρηπ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ ξ ξπξίξπ ρυεςίζεςαι με 

ςη διακϋμαμρη ςηπ απϊδξρηπ ςχμ 
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ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ ρε 

ρσμδσαρμϊ με ςημ ςσυϊμ παοξυή 

εγγϋηρηπ επί ςξσ ρσμϊλξσ ή μέοξσπ 

ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι απϊ 

πιρςχςικϊ ίδοσμα.  

θ) κίμδσμξπ μείχρηπ εμεογηςικξύ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ ξ ξπξίξπ ρυεςίζεςαι με 

ςη μείχρη ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι 

είςε λϊγχ εναγξοάπ ή ακϋοχρηπ 

μεοιδίχμ ςξσ, είςε λϊγχ ςηπ διαμξμήπ 

μεοιδίχμ ςξσ, η ανία ςχμ ξπξίχμ είμαι 

μεγαλϋςεοη απϊ ςα επιςεσυθέμςα 

κέοδη ςξσ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

διαυειοιρςικήπ υοήρηπ.   

α ςελεσςαία υοϊμια ρσμήθχπ δεμ 

διαμέμεςαι μέοιρμα ρςξσπ 

μεοιδιξϋυξσπ λϊγχ ςηπ 

επαμεπέμδσρηπ ςχμ κεοδόμ και για ςξ 

λϊγξ ασςϊ δεμ μειόμεςαι ςξ εμεογηςικϊ 

ςχμ Α/Ι λϊγχ μεοίρμαςξπ παοά μϊμξ 

λϊγχ εναγξοόμ. 

ι) κίμδσμξπ πληθχοιρμξύ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ ξ ξπξίξπ ρυεςίζεςαι με 

ςη μείχρη ςηπ απϊδξρηπ ςξσ Α/Ι ρε 

ρςαθεοέπ ςιμέπ λϊγχ ςηπ αμϊδξσ ςξσ 

γεμικξϋ δείκςη ςιμόμ καςαμαλχςή. 

Ατξοά ςη μείχρη ςηπ ποαγμαςικήπ 

απϊδξρηπ ςξσ Α/Ι λϊγχ ςηπ αμϊδξσ 

ςξσ γεμικξϋ δείκςη ςιμόμ καςαμαλχςή. 

ια) κίμδσμξπ κοάςξσπ: 

Δίμαι ξ κίμδσμξπ ξ ξπξίξπ ρυεςίζεςαι με 

ςξ θερμικϊ και ςξ καμξμιρςικϊ πλαίριξ 

ςξσ κοάςξσπ ρςξ ξπξίξ επεμδϋξμςαι  

ςα ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ εμϊπ Α/Ι. 

συϊμ αλλαγέπ ρςα παοαπάμχ 

εμδευξμέμχπ μα επηοεάρξσμ ςημ 

επεμδσςική πξλιςική εμϊπ Α/Ι 

ποξκειμέμξσ μα ποξραομξρςεί ρςα 

μέα δεδξμέμα. 

 

ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖ ΙΘΜΔΣΜΩΜ ΙΑΘ 

ΟΑΠΑΓΩΓΑ ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ 

ΛΔΡΑ 

 

Ζ Δςαιοία ρϋμτχμα με ςιπ 

ποξωπξθέρειπ ςξσ μϊμξσ και ςχμ 

ρυεςικόμ απξτάρεχμ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ, δϋμαςαι μα επεμδϋει 

μέοξπ ςξσ υαοςξτσλακίξσ ςχμ Α/Ι ρε 

παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά μέρα. 

Για ςημ διαυείοιρη ςχμ κιμδϋμχμ πξσ 

ρσμδέξμςαι ειδικά με ςιπ επεμδϋρειπ 

επί παοαγόγχμ υοημαςξξικξμξμικόμ 

μέρχμ, η Δςαιοία υοηριμξπξιεί 

ρσρςήμαςα παοακξλξϋθηρηπ 

κιμδϋμχμ ςξσ υαοςξτσλακίξσ, ςα 

ξπξία αμςαπξκοίμξμςαι ρςξ ιδιαίςεοξ 

ποξτίλ κιμδϋμξσ κάθε Α/Ι, όρςε μα 

λαμβάμξμςαι σπϊφη, ϊλξι ξι βαρικξί 

κίμδσμξι πξσ ατξοξϋμ ςιπ εμ λϊγχ 

επεμδϋρειπ, ήςξι ξ πιρςχςικϊπ 

κίμδσμξπ, ξ κίμδσμξπ αγξοάπ, ξ 

κίμδσμξπ οεσρςϊςηςαπ και ξ κίμδσμξπ 

διακαμξμιρμξϋ. Ζ Δςαιοία 

παοακξλξσθεί ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ 

έυξσμ αμαλητθεί απϊ ςημ υοήρη 

παοαγόγχμ υοημαςξξικξμξμικόμ 

μέρχμ και σπξλξγίζει ςημ επίδοαρή 

ςξσπ ρςξ γεμικϊ ποξτίλ κιμδϋμξσ ςξσ 

υαοςξτσλακίξσ. Ξ ρσμξλικϊπ κίμδσμξπ 

ρε παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά 

μέρα δεμ σπεοβαίμει ςξ εκαςϊ ςξιπ 

εκαςϊ (100%) ςξσ καθαοξϋ 

εμεογηςικξϋ εκάρςξσ Α/Ι και ξ 

ρσμξλικϊπ κίμδσμξπ ςξσ αμξιβαίξσ 

κεταλαίξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ διακϊρια 

ςξιπ εκαςϊ (200%) ςξσ καθαοξϋ 

εμεογηςικξϋ εκάρςξσ Α/Ι. Ζ Δςαιοία 

ακξλξσθεί ςιπ κάςχθι εμέογειεπ για ςα 

Α/Ι πξσ επεμδϋξσμ ρε παοάγχγα 

υοημαςξξικξμξμικά μέρα ή ρε ςίςλξσπ 

επιλξγήπ:  

 

→Σε ημερήσια βάση: 

α) εταομϊζει μεθϊδξσπ για ςη μέςοηρη 

ςξσ κιμδϋμξσ ςχμ ρςξιυείχμ ςχμ 

υαοςξτσλακίχμ ςχμ Α/Ι, και 

ρσγκεκοιμέμα ςηπ ποξρέγγιρηπ βάρει 

ςηπ δσμηςικήπ ζημίαπ (VaR), με ςημ 

ξπξία σπξλξγίζεςαι η μέγιρςη 

δσμηςική ζημιά εμϊπ υαοςξτσλακίξσ ρε 

ρσγκεκοιμέμξ υοξμικϊ διάρςημα και ρε 

ρσγκεκοιμέμξ διάρςημα εμπιρςξρϋμηπ. 

Διδικϊςεοα η ποξρέγγιρη βάρει ςηπ 

δσμηςικήπ ζημίαπ εταομϊζεςαι ρςξ 

υαοςξτσλάκιξ ςξσ Α/Ι καθόπ και ρςξ 

δείκςη αματξοάπ ςξσ (benchmark), 

εμό η μέγιρςη δσμηςική ζημία ςξσ 

υαοςξτσλακίξσ ςξσ Α/Ι δεμ 

σπεοβαίμει αθοξιρςικά ςξ διακϊρια ςιπ 

εκαςϊ (200%) ςηπ μέγιρςηπ δσμηςικήπ 

ζημιάπ ςξσ δείκςη αματξοάπ ςξσ. 

β) καςαοςίζει ρςξ ςέλξπ κάθε 

εογάριμηπ ημέοαπ, για κάθε Α/Ι πξσ 

διαυειοίζεςαι, καςάρςαρη ςχμ 

ςξπξθεςήρεχμ ρε παοάγχγα 

υοημαςξξικξμξμικά μέρα και ρε 

ςίςλξσπ επιλξγήπ  

→Τημ τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε 

μήμα: 
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Διεμεογεί ελέγυξσπ κξπόρεχπ (stress 

tests), ξι ξπξίξι μεςοξϋμ ςξμ ςοϊπξ με 

ςξμ ξπξίξ ακοαίεπ ξικξμξμικέπ 

ενελίνειπ επηοεάζξσμ ςημ ανία ςξσ 

υαοςξτσλακίξσ ρε δεδξμέμξ υοξμικϊ 

ρημείξ. 

→Εμτός δέκα (10) ημερώμ από το 

τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήμου: 

Σπξβάλλει ρςημ Δπιςοξπή 

Ιεταλαιαγξοάπ αμαλσςική καςάρςαρη 

ςχμ ημεοήριχμ ςξπξθεςήρεόμ ςξσ 

κάθε Α/Ι ρε παοάγχγα 

υοημαςξξικξμξμικά μέρα και ρε 

ςίςλξσπ επιλξγήπ καςά ςξ ρυεςικϊ 

ςοίμημξ ρςημ ξπξία αμαγοάτξμςαι, 

κας’ ελάυιρςξμ, ρϋμτχμα με ςημ 

απϊταρη ςηπ ΔΙ 3/378/14.4.2006. 

 

4. Δμπξοικέπ και γεμικέπ 

πληοξτξοίεπ για όλα ςα Αμξιβαία 

Ιετάλαια 

 

 Ξι καμξμιρμξί, ςα εμημεοχςικά 

δελςία και ξι εναμημιαίεπ εκθέρειπ, ςξσ 

κάθε Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, πξσ 

διαυειοίζεςαι η Δςαιοία, είμαι διαθέριμα 

ρε ϊλα ςα καςαρςήμαςα ςηπ Attica 

Bank και ρςημ έδοα ςηπ Δςαιοίαπ, 

Υοήρςξσ Καδά 2, 105 61, Αθήμα. 

 Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. ρσμςάρρει ςημ 

εναμημιαία και εςήρια έκθερη ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ για κάθε 

διαυειοιρςική υοήρη ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Μ. 

3283/04. 

 Ζ διαμξμή ςχμ κεοδόμ ρςξσπ 

δικαιξϋυξσπ θα γίμεςαι εμςϊπ ςοιόμ 

μημόμ απϊ ςη λήνη ςηπ διαυειοιρςικήπ 

υοήρηπ είςε με ςη μξοτή 

επαμεπέμδσρηπ ρςξ Αμξιβαίξ 

Ιετάλαιξ, είςε με ςη μξοτή ςηπ 

καςαβξλήπ (πληοχμήπ) και θα 

αμαγγέλλεςαι με δημξρίεσρη ρςξμ 

ημεοήριξ ςϋπξ. Δικαίχμα ειρποάνεχπ 

κεοδόμ έυξσμ ϊρξι είμαι κάςξυξι 

μεοιδίχμ ςημ ςελεσςαία ημέοα ςηπ 

διαυειοιρςικήπ υοήρηπ εμςϊπ ςηπ 

ξπξίαπ ποξέκσφαμ ςα κέοδη. 

 
4.1 Ιαμόμεπ απξςίμηρηπ Δμεογηςικξύ 

και  ποξρδιξοιρμόπ ςηπ ανίαπ ςχμ 

μεοιδίχμ 

 

α. ξ καθαοϊ εμεογηςικϊ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, ξ αοιθμϊπ ςχμ 

μεοιδίχμ ςξσ, η καθαοή ςιμή ςξσ 

μεοιδίξσ ςξσ, η ςιμή διάθερηπ και η 

ςιμή εναγξοάπ ςξσ σπξλξγίζξμςαι κάθε 

εογάριμη ημέοα και δημξριεϋξμςαι 

ρςξμ ημεοήριξ ςϋπξ ςηπ μεθεπϊμεμηπ 

ημέοαπ, με μέοιμμα ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι. 

 

β. Για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ ανίαπ ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ αταιοξϋμςαι ξι αμξιβέπ και 

ξι ποξμήθειεπ ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι., ςξσ 

θεμαςξτϋλακα και ςχμ μελόμ ςχμ 

ξογαμχμέμχμ αγξοόμ, ξι δαπάμεπ 

πξσ ρϋμτχμα με ςξμ παοϊμςα 

Ιαμξμιρμϊ βαοϋμξσμ ςξ Αμξιβαίξ 

Ιετάλαιξ, καθόπ και ςα κέοδη πξσ 

διαμέμξμςαι ρςξσπ μεοιδιξϋυξσπ καςά 

ςημ απξςίμηρη ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 

κάθε έςξσπ. 

 

γ. Για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ καθαοήπ 

ςιμήπ ςξσ μεοιδίξσ διαιοείςαι ςξ 

ρϋμξλξ ςηπ ανίαπ ςξσ καθαοξϋ 

εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

με ςξμ αοιθμϊ ςχμ μεοιδίχμ ςξσ. Ζ 

ςιμή διάθερηπ και η ςιμή εναγξοάπ ςξσ 

μεοιδίξσ επιςοέπεςαι μα σπεοβαίμει ή 

μα σπξλείπεςαι, αμςίρςξιυα, ςηπ 

καθαοήπ ςιμήπ ςξσ μεοιδίξσ ςξσ καςά 

ςξ πξρξρςϊ ςηπ αμςίρςξιυηπ 

ποξμήθειαπ ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι.. 

 

δ. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. απξςιμά ςα ρςξιυεία 

ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ρϋμτχμα με λξγιρςικξϋπ 

καμϊμεπ, ϊπχπ διαμξοτόμξμςαι απϊ 

ςημ Δπιςοξπή Κξγιρςικήπ 

σπξπξίηρηπ και Δλέγυχμ, ρςξ 

πλαίριξ ςχμ Διεθμόμ Κξγιρςικόμ 

Οοξςϋπχμ. 

 

4.2 Λεοίδια Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

 

α.  Ρςημ Δλλάδα ςξ μεοίδιξ 

αμςιποξρχπεϋει κσοίχπ εμποάγμαςξ 

δικαίχμα και δεσςεοεσϊμςχπ εμξυικϊ 

δικαίχμα. 

 

β. ξ εμεογηςικϊ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ διαιοείςαι ρε ίρηπ ανίαπ 

μεοίδια ή κλάρμαςα μεοιδίξσ. Ξ 

αοιθμϊπ ςχμ κσκλξτξοξϋμςχμ 

μεοιδίχμ ασνάμεςαι με ςημ έκδξρη και 
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διάθερη μέχμ και μειόμεςαι με ςημ 

εναγξοά και ακϋοχρη μεοιδίχμ πξσ 

έυξσμ ήδη εκδξθεί. 

γ. Ζ ρσμμεςξυή ρςξ Αμξιβαίξ 

Ιετάλαιξ απξδεικμϋεςαι με ςημ 

καςαυόοηρη ςχμ αμςίρςξιυχμ 

μεοιδίχμ και ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ 

δικαιξϋυξσ ή ςχμ δικαιξϋυχμ ςξσπ ρε 

ειδικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ ςηπ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή, ετϊρξμ ςα μεοίδια ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ είμαι ειρηγμέμα 

ρε ξογαμχμέμη αγξοά, με ςημ 

καςαυόοηρη ςχμ μεοιδίχμ και ςχμ 

ρςξιυείχμ ςχμ δικαιξϋυχμ ρςξ 

Ρϋρςημα Άσλχμ ίςλχμ, ρϋμτχμα με 

ςξμ Ιαμξμιρμϊ Κειςξσογίαπ 

Ρσρςήμαςξπ Άσλχμ ίςλχμ απϊ ςξ 

Ιεμςοικϊ Απξθεςήοιξ Ανιόμ. Ζ ςήοηρη 

ςξσ ειδικξϋ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ ςξσ 

ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ, ετϊρξμ ςα 

μεοίδια δεμ είμαι ειρηγμέμα ρε 

ξογαμχμέμη αγξοά, μπξοεί μα 

αμαςεθεί απϊ ςημ Α.Δ.Δ.Α.Ι. ρε ςοίςξ. 

δ. Λε ςημ επιτϋλανη ςξσ άοθοξσ 24α 

παοάγοατξπ 1 ςξσ Μ.3283/2004  για 

ςα μεοίδια Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ πξσ 

έυξσμ ειραυθεί ρε ξογαμχμέμη αγξοά, 

η ρσμβαςική μεςαβίβαρη μεοιδίχμ 

επιςοέπεςαι μϊμξ μεςανϋ ρσζϋγχμ και 

ρσγγεμόμ ποόςξσ και δεϋςεοξσ 

βαθμξϋ. Ζ μεςαβίβαρη καςαυχοείςαι 

ρςξ ειδικϊ αουείξ πξσ ςηοεί η 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή ςξ Ιεμςοικϊ Απξθεςήοιξ 

Ανιόμ καςά πεοίπςχρη. 

ε. Ζ ρϋρςαρη εμευϋοξσ επί μεοιδίξσ 

ποξωπξθέςει ρυεςική καςαυόοηρη ςηπ 

ποάνηπ ρςξ ειδικϊ αουείξ πξσ ςηοεί η 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή ςξ Ιεμςοικϊ Απξθεςήοιξ 

Ανιόμ καςά πεοίπςχρη. Ζ 

ικαμξπξίηρη ςξσ δικαιόμαςξπ ςξσ 

εμευσοξϋυξσ δαμειρςή διεμεογείςαι 

είςε με αίςηρή ςξσ ποξπ ςημ Α.Δ.Δ.Α.Ι. 

για εναγξοά ςχμ μεοιδίχμ, ξπϊςε 

εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςχμ 

παοαγοάτχμ 1 και 2 ςξσ άοθοξσ 3 

ςξσ Μ.1818/1951, ϊπχπ ιρυϋει και ςχμ 

άοθοχμ 1244 επϊμεμα ςξσ Αρςικξϋ 

Ιόδικα, είςε, για ςα Αμξιβαία 

Ιετάλαια ςξσ άοθοξσ 24α 

παοάγοατξπ 3 ςξσ Μ.3283/2004, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ για ςημ 

αμαγκαρςική εκςέλερη πξσ 

εταομϊζξμςαι επί μεςξυόμ 

ειρηγμέμχμ ρε ξογαμχμέμη αγξοά. 

ρς. Ξι ςίςλξι ςξσ Α/Ι μπξοξϋμ μα 

αμήκξσμ ρε πεοιρρϊςεοξσπ απϊ έμα 

δικαιξϋυξσπ, μεςά απϊ έγγοατη 

δήλχρή ςξσπ και διέπξμςαι απϊ ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ Μ. 5638/32 “πεοί 

καςαθέρεχπ ρε κξιμϊ λξγαοιαρμϊ”. 

ζ. Δκςϊπ ςηπ πεοιπςόρεχπ εναγξοάπ, 

ξι ςίςλξι μεςαβιβάζξμςαι μϊμξμ αιςία 

θαμάςξσ ςξσ δικαιξϋυξσ, και εμ ζχή 

μϊμξμ μεςανϋ ρσζϋγχμ και ρσγγεμόμ 

ποόςξσ και δεσςέοξσ βαθμξϋ ρε 

εσθεία γοαμμή. 

η. Ρε πεοίπςχρη κλξπήπ, απόλειαπ ή 

καςαρςοξτήπ ςίςλξσ εταομϊζξμςαι 

αμάλξγα ξι διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 843-

860 ςξσ Ιόδικα Οξλιςικήπ Δικξμξμίαπ. 

Ζ απόλεια, κλξπή ή καςαρςοξτή ςηπ 

βεβαίχρηπ ρσμμεςξυήπ ρςξ Αμξιβαίξ 

Ιετάλαιξ δεμ παοάγει καμία έμμξμη 

ρσμέπεια, χπ ποξπ ςιπ ρυέρειπ ςξσ 

μεοιδιξϋυξσ ή ςχμ μεοιδιξϋυχμ με ςημ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι.. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι., ϋρςεοα απϊ 

αίςηρη ςξσ μεοιδιξϋυξσ ή εμϊπ απϊ 

ςξσπ ρσμδικαιξϋυξσπ μεοιδιξϋυξσπ, 

εκδίδει μέα βεβαίχρη ρε 

αμςικαςάρςαρη ςηπ παλαιάπ. 

 

4.3  Διάθερη Λεοιδίχμ 

 

α. Για ςημ απϊκςηρη μεοιδίχμ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ απϊ 

ξπξιξμδήπξςε εμδιατεοϊμεμξ απαι-

ςξϋμςαι: 

 Γοαπςή αίςηρη ποξπ ςημ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι., ρε έμςσπξ πξσ υξοηγεί η 

Α.Δ.Δ.Α.Ι.. 

 Απξδξυή ςξσ Ιαμξμιρμξϋ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. 

 Ξλξρυεοήπ καςαβξλή ρςξμ 

Ηεμαςξτϋλακα ςηπ ανίαπ ςχμ 

μεοιδίχμ ρε μεςοηςά.  

 

β. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. μπξοεί μα δευθεί αμςί 

μεςοηςόμ ςημ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ 

ποξπ διάθερη μεοιδίχμ με κιμηςέπ 

ανίεπ καςά ςξσπ ϊοξσπ ςξσ μϊμξσ και 

ςχμ κας’ ενξσριξδϊςηρη ασςξϋ 

εκάρςξςε εκδιδξμέμχμ απξτάρεχμ 

ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ. 

 

γ. Δίμαι δσμαςή η δχοεάμ διαμξμή 

μεοιδίχμ, μεςά απϊ άδεια ςηπ 

Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ. Ζ άδεια 

ασςή δεμ απαιςείςαι ρε πεοίπςχρη 
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καςά ςημ ξπξία η Α.Δ.Δ.Α.Ι. 

απξταρίρει ςημ επαμεπέμδσρη ςξσ 

μεοίρμαςξπ ρε μεοίδια ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ. 

 

δ. Ζ ςιμή διάθερηπ ςχμ μεοιδίχμ είμαι 

ασςή ςηπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςηπ 

αίςηρηπ απξκςήρεχπ μεοιδίχμ ρςημ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή ςξμ ενξσριξδξςημέμξ 

αμςιποϊρχπϊ ςηπ και ποξρδιξοίζεςαι 

με βάρη ςημ ανία ςξσ μεοιδίξσ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ ςηπ ίδιαπ 

ημέοαπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι έυει 

εναρταλιρθεί η ξλξρυεοήπ καςαβξλή 

ρςξ Ηεμαςξτϋλακα ςηπ ανίαπ ςχμ 

μεοιδίχμ.  

 

ε. Ζ έκδξρη και διάθερη μεοιδίχμ και η 

απξδξυή αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ ρςξ 

Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ απξταρίζξμςαι 

ελεσθέοχπ απϊ ςημ Α.Δ.Δ.Α.Ι.. Ζ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. μπξοεί μα καθξοίζει με 

απξτάρειπ ςηπ ςξ ελάυιρςξ απξδεκςϊ 

πξρϊ για ςη διάθερη μεοιδίχμ.  

 
4.4  Δναγξοά Λεοιδίχμ 

 

α. Ζ εναγξοά ςχμ μεοιδίχμ είμαι 

σπξυοεχςική ϊςαμ ςη ζηςήρει ξ 

μεοιδιξϋυξπ. Για ςημ εναγξοά, ξ 

μεοιδιξϋυξπ σπξβάλλει γοαπςή αίςηρη 

ρςημ Α.Δ.Δ.Α.Ι., ρε έμςσπξ πξσ 

υξοηγείςαι απϊ ςημ Α.Δ.Δ.Α.Ι.. Λαζί με 

ςημ αίςηρη παοαδίδξμςαι 

(ποξαιοεςικά – έυει καςαογηθεί η 

σπξυοέχρη) ποξπ ακϋοχρη και ξι 

ςίςλξι ςχμ μεοιδίχμ πξσ 

εναγξοάζξμςαι, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί 

ςέςξιξι. 

 

β. α μεοίδια εναγξοάζξμςαι ρςημ ςιμή 

εναγξοάπ ςηπ ημέοαπ σπξβξλήπ ςηπ 

αίςηρηπ ςξσ μεοιδιξϋυξσ, ϊπχπ η ςιμή 

ασςή ποξρδιξοίζεςαι με βάρη ςημ ανία 

ςξσ μεοιδίξσ ςηπ ίδιαπ ημέοαπ. 

 

γ. Ζ ανία ςχμ μεοιδίχμ πξσ 

εναγξοάζξμςαι καςαβάλλεςαι ρε 

μεςοηςά μέρα ρε πέμςε ημέοεπ απϊ 

ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ για 

ςημ εναγξοά ςχμ μεοιδίχμ. 

 

δ. Ρε εναιοεςικέπ πεοιπςόρειπ, ϊςαμ ςξ 

επιβάλλξσμ ξι πεοιρςάρειπ και ϊςαμ 

επιβάλλεςαι ποξπ ςξ ρσμτέοξμ ςχμ 

μεοιδιξϋυχμ, η Α.Δ.Δ.Α.Ι. μπξοεί, με 

ποξηγξϋμεμη άδεια ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ, μα αμαρςείλει ςημ 

εναγξοά ςχμ μεοιδίχμ, για υοξμικϊ 

διάρςημα μέυοι ςοιόμ (3) μημόμ. Ζ 

αμαρςξλή ασςή μπξοεί μα παοαςαθεί 

κας’ αμόςαςξ ϊοιξ για άλλξσπ ςοειπ (3) 

μήμεπ. Ζ αμαρςξλή ςηπ εναγξοάπ και η 

λήνη ή αμάκληρή ςηπ δημξριεϋξμςαι ρε 

δϋξ (2) ημεοήριεπ πξλιςικέπ και ρε δϋξ 

(2) ημεοήριεπ ξικξμξμικέπ ετημεοίδεπ 

ςηπ Αθήμαπ. Ρςημ αμακξίμχρη ςηπ 

αμαρςξλήπ ςηπ εναγξοάπ 

ποξρδιξοίζεςαι και ςξ υοξμικϊ ρημείξ 

ςηπ λήνηπ ςηπ. Ζ απϊταρη πεοί 

αμαρςξλήπ εναγξοάπ ςχμ μεοιδίχμ, η 

λήνη ιρυϋξπ ή η αμάκληρή ςηπ 

γμχρςξπξιείςαι άμερα απϊ ςημ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. και ρςιπ αομϊδιεπ αουέπ ςχμ 

κοαςόμ-μελόμ, ετϊρξμ διαςίθεμςαι 

μεοίδια και ρε άλλα κοάςη-μέλη.  

 

ε. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ αμαρςξλήπ 

πξσ απξταρίζεςαι ρϋμτχμα με ςημ 

παοάγοατξ δ’ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, 

καθόπ και καςά ςη διάοκεια ςηπ 

αμαρςξλήπ πξσ απξταρίζεςαι απϊ 

ςημ Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 16 παο. 5 ςξσ 

Μ. 3283/2004, δεμ επιςοέπεςαι και δεμ 

γίμεςαι δεκςή η σπξβξλή απϊ ςξσπ 

μεοιδιξϋυξσπ αιςήρεχμ εναγξοάπ. 

 
4.5   Ρσμέλεσρη Λεοιδιξύυχμ, 

δικαιώμαςα φήτξσ από ςημ καςξυή 

Λεοιδίχμ και διάλσρη ςξσ Α/Ι 

 

 Ρε πεοίπςχρη λϋρηπ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, η διαμξμή ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ διεμεογείςαι απϊ ςημ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι., σπϊ ςξμ έλεγυξ ςξσ 

Ηεμαςξτϋλακα. Λεςά ςξ πέοαπ ςηπ 

διαδικαρίαπ διαμξμήπ ρσμςάρρεςαι 

ειδική έκθερη, η ξπξία σπξγοάτεςαι 

και απϊ ξοκχςϊ ελεγκςή. Ζ έκθερη 

κξιμξπξιείςαι αμελληςί ρςημ Δπιςοξπή 

Ιεταλαιαγξοάπ και ςίθεςαι ρςη 

διάθερη ςχμ μεοιδιξϋυχμ, ρςα ρημεία 

ϊπξσ διαςίθεμςαι ςα μεοίδια ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. 

 Λεοιδιξϋυξι, πξσ 

εκποξρχπξϋμ ςξσλάυιρςξμ ςξ 1/10 

ςχμ μεοιδίχμ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ, έυξσμ δικαίχμα μα 

ζηςήρξσμ απϊ ςημ Α.Δ.Δ.Α.Ι. ςη 
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ρϋγκληρη ρσμελεϋρεχπ ςχμ 

μεοιδιξϋυχμ. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. 

σπξυοεξϋςαι μα ρσγκαλέρει ςη 

ρσμέλεσρη ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ ςοιάμςα 

(30) ημεοόμ απϊ ςημ επίδξρη ςηπ 

αιςήρεχπ. Ζ αίςηρη πεοιέυει ςξ 

αμςικείμεμξ ςηπ ημεοηρίαπ διάςανηπ, 

πξσ αματέοεςαι ρςημ παοξυή 

πληοξτξοιόμ για ξπξιξδήπξςε θέμα 

ρσμδέεςαι, αμέρχπ ή εμμέρχπ, με ςη 

διαυείοιρη ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. 

 Αμ η ανία ςξσ καθαοξϋ 

εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, 

ρε ρυέρη με ςημ ανία αματξοάπ, ϊπχπ 

ασςή ποξρδιξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 19 

παο. 3 ςξσ Μ. 3283/2004, μειχθεί καςά 

ένι δέκαςα (6/10), η Δπιςοξπή 

Ιεταλαιαγξοάπ μπξοεί μα ρσγκαλέρει 

ρσμέλεσρη ςχμ μεοιδιξϋυχμ με ρκξπϊ 

ςη λϋρη ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. Για 

ςη λϋρη ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςχμ 

άοθοχμ 798 έχπ και 804 ςξσ Αρςικξϋ 

Ιόδικα. 

 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η 

Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ απξταρίρει 

ςη ρϋγκληρη ςηπ ρσμέλεσρηπ ςχμ 

μεοιδιξϋυχμ ρϋμτχμα με ςξ 

παοαπάμχ εδάτιξ, αμαρςέλλεςαι η 

εναγξοά μεοιδίχμ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ μέυοι ςξ πέοαπ ςηπ 

διαδικαρίαπ διαμξμήπ. 

 
4.6  Δημξρίεσρη ιμώμ 

 

Ξι ςιμέπ μεοιδίξσ ςχμ Αμξιβαίχμ 

Ιεταλαίχμ (Ιαθαοή, Διάθερηπ, 

Δναγξοάπ), η ανία ςξσ Ιαθαοξϋ 

Δμεογηςικξϋ μεοιδίξσ καθόπ και η 

ςοέυξσρα ημεοήρια & εςήρια απϊδξρη 

σπξλξγίζξμςαι απϊ ςημ Α.Δ.Δ.Α.Ι. κάθε 

εογάριμη ημέοα και δημξριεϋξμςαι 

ρςξμ ημεοήριξ ςϋπξ ςηπ μεθεπϊμεμηπ 

απϊ ςημ απξςίμηρη ημέοαπ. 

 
4.7  Δπεμδσςικά όοια χπ ποξπ ςημ 

επέμδσρη ςξσ εμεογηςικξύ ςξσ 

Αμξιβαίξσ  Ιεταλαίξσ 

 

1. Ιαςά ςημ ποαγμαςξπξίηρη 

επεμδϋρεχμ 

α) επιςοέπεςαι η ςξπξθέςηρη 

μέυοι δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ρε κιμηςέπ ανίεπ και μέρα 

ςηπ υοημαςαγξοάπ ςξσ ίδιξσ εκδϊςη. 

β) επιςοέπεςαι η ςξπξθέςηρη 

μέυοι ραοάμςα ςξιπ εκαςϊ (40%) ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ρε κιμηςέπ ανίεπ και μέρα 

υοημαςαγξοάπ εκδξςόμ ρε καθέμαμ 

απϊ ςξσπ ξπξίξσπ έυει επεμδϋρει 

πξρξρςϊ μεγαλϋςεοξ ςξσ πέμςε ςξιπ 

εκαςϊ (5%) ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ 

ςξσ. Ξ πεοιξοιρμϊπ ςξσ παοϊμςξπ 

ρςξιυείξσ δεμ ιρυϋει για ςιπ 

καςαθέρειπ, καθόπ και για ςιπ ποάνειπ 

ενχυοημαςιρςηοιακόμ παοαγόγχμ 

πξσ διεμεογξϋμςαι με βάρη ςξ ρςξιυείξ 

ζ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ  άοθοξσ 4.8 

ςξσ παοϊμςξπ δελςίξσ. Ξι κιμηςέπ 

ανίεπ και ςα μέρα υοημαςαγξοάπ ςχμ 

ρςξιυείχμ α΄ και β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 4 

ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ δεμ 

λαμβάμξμςαι σπϊφη ρςημ εταομξγή 

ςξσ ξοίξσ ςξσ ραοάμςα ςξιπ εκαςϊ 

(40%) πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ παοϊμ 

ρςξιυείξ. 

 

2. Ξι επεμδϋρειπ πξσ ποαγμαςξπξιεί 

ςξ Αμξιβαίξ Ιεταλαίξ ρϋμτχμα με ςξ 

ρςξιυείξ ε΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ 

άοθοξσ 4.8 ςξσ παοϊμςξπ Δελςίξσ δεμ 

επιςοέπεςαι μα σπεοβαίμξσμ ςξ δέκα 

ςξιπ εκαςϊ (10%) ςξσ καθαοξϋ 

εμεογηςικξϋ ςξσ, εμό δεμ λαμβάμξμςαι 

σπϊφη για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ 

λξιπόμ επεμδσςικόμ ξοίχμ ςξσ 

παοϊμςξπ άοθοξσ. 

 

3. ξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δεμ 

επιςοέπεςαι μα ςξπξθεςεί άμχ ςξσ 

είκξρι ςξιπ εκαςϊ (20%) ςξσ καθαοξϋ 

εμεογηςικξϋ ςξσ ρε καςαθέρειπ ρςξ 

ίδιξ πιρςχςικϊ ίδοσμα. 

 

4. Ιαςά παοέκκλιρη ςηπ παοαγοάτξσ 

1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ 

α) επιςοέπεςαι η ςξπξθέςηρη 

μέυοι ςξσ ςοιάμςα πέμςε ςξιπ εκαςϊ 

(35%) ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ ρε κιμηςέπ ανίεπ 

και μέρα υοημαςαγξοάπ ςξσ ίδιξσ 

εκδϊςη, ϊςαμ ξι κιμηςέπ ανίεπ ή ςα 

μέρα υοημαςαγξοάπ έυξσμ εκδξθεί ή 

είμαι εγγσημέμα απϊ κοάςξπ μέλξπ ή 

απϊ ςα ςοίςα κοάςη πξσ ξοίζξμςαι 

ρςξ ρςξιυείξ ρς΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 

ςξσ άοθοξσ 4.8 ςξσ παοϊμςξπ 
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Δελςίξσ, ή απϊ δημϊριξ διεθμή 

ξογαμιρμϊ ρςξμ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ 

έμα ή πεοιρρϊςεοα κοάςη μέλη. 

β) επιςοέπεςαι η ςξπξθέςηρη 

μέυοι ςξσ είκξρι πέμςε ςξιπ εκαςϊ 

(25%) ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ ρε ξμξλξγίεπ 

πξσ εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικϊ ίδοσμα 

πξσ έυει ςημ καςαρςαςική ςξσ έδοα ρε 

κοάςξπ μέλξπ και σπϊκειςαι δια μϊμξσ 

ρε ειδικϊ καθερςόπ δημϊριαπ 

επξπςείαπ πξσ επιςοέπει ςημ 

ποξρςαρία ςχμ ξμξλξγιξϋυχμ. 

Ρσγκεκοιμέμα, ςα πξρά πξσ 

ποξέουξμςαι απϊ ςημ έκδξρη ςχμ 

ξμξλξγιόμ ασςόμ ποέπει μα 

επεμδϋξμςαι καςά ςξ μϊμξ ρε ρςξιυεία 

ςξσ εμεογηςικξϋ, ςα ξπξία, καθ' ϊλη 

ςη διάοκεια ςχμ ξμξλξγιόμ, είμαι ρε 

θέρη μα καλϋφξσμ ςιπ απαιςήρειπ πξσ 

απξοοέξσμ απϊ ςιπ ξμξλξγίεπ και ςα 

ξπξία, ρε πεοίπςχρη αδσμαμίαπ 

πληοχμήπ εκ μέοξσπ ςξσ εκδϊςη, θα 

υοηριμξπξιηθξϋμ καςά 

ποξςεοαιϊςηςα για ςημ ενϊτληρη ςξσ 

αουικξϋ κεταλαίξσ και ςχμ 

δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ. 

 

Δάμ ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ επεμδϋρει 

πάμχ απϊ πέμςε ςξιπ εκαςϊ (5%) ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ ρε ξμξλξγίεπ 

ςξσ παοϊμςξπ ρςξιυείξσ β΄, πξσ έυξσμ 

εκδξθεί απϊ ςξμ ίδιξ εκδϊςη, η 

ρσμξλική ανία ασςόμ ςχμ επεμδϋρεχμ 

δεμ επιςοέπεςαι μα σπεοβαίμει ςξ 

ξγδϊμςα ςξιπ εκαςϊ (80%) ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ. 

 

5. Λε ςημ επιτϋλανη ςχμ 

παοαγοάτχμ 1, 3 και ςξσ ρςξιυείξσ β΄ 

ςηπ παοαγοάτξσ 6 ςξσ παοϊμςξπ 

άοθοξσ, ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δεμ 

επιςοέπεςαι μα ρσμδσάζει, αθοξιρςικά, 

άμχ ςξσ είκξρι ςξιπ εκαςϊ (20%) ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ ρε: 

α) επεμδϋρειπ ρε κιμηςέπ ανίεπ ή 

μέρα υοημαςαγξοάπ πξσ έυξσμ 

εκδξθεί απϊ ςξμ ίδιξ ξογαμιρμϊ, 

β) καςαθέρειπ ρςξμ ξογαμιρμϊ 

ασςϊ, ή/και 

γ)  κιμδϋμξσπ απϊ ποάνειπ 

ενχυοημαςιρςηοιακόμ παοάγχγχμ 

υοημαςξξικξμξμικόμ μέρχμ πξσ 

διεμεογήθηκαμ με ςξμ ξογαμιρμϊ ασςϊ. 

 

6. α) Ξι επεμδϋρειπ ρε κιμηςέπ ανίεπ ή 

μέρα υοημαςαγξοάπ πξσ έυξσμ 

εκδξθεί απϊ ςξμ ίδιξ ξογαμιρμϊ ή ξι 

επεμδϋρειπ ρε καςαθέρειπ ή 

παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά μέρα 

ρςξμ εμ λϊγχ ξογαμιρμϊ πξσ έυξσμ 

ποαγμαςξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ 

παοαγοάτξσπ 1, 2, 3, 4, και 5 ςξσ 

παοϊμςξπ άοθοξσ και ςξ ρςξιυείξ β΄ 

ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ 6 δεμ 

ποέπει μα σπεοβαίμξσμ αθοξιρςικά ςξ 

ςοιάμςα πέμςε ςξιπ εκαςϊ (35%) ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ. 

β) Ζ έκθερη κιμδϋμξσ χπ ποξπ 

έμαμ αμςιρσμβαλλϊμεμξ ρςξμ ξπξίξ 

εκςίθεςαι ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ καςά 

ςη διεμέογεια ποάνηπ ενχ-

υοημαςιρςηοιακξϋ παοαγόγξσ δεμ 

επιςοέπεςαι μα σπεοβαίμει: 

βα) ςξ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ϊςαμ ξ αμςιρσμβαλλϊμεμξπ 

είμαι πιρςχςικϊ ίδοσμα χπ ασςϊ 

ξοίζεςαι ρςξ ρςξιυείξ ρς΄ ςηπ παο. 1 

ςξσ άοθοξσ 21 ςξσ Μ. 3283/2004 και 

ββ) ςξ πέμςε ςξιπ εκαςϊ (5%) ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ϊςαμ ξ αμςιρσμβαλλϊμεμξπ 

δεμ είμαι πιρςχςικϊ ίδοσμα μεςανϋ 

ασςόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ 

αμχςέοχ ρςξιυείξ βα΄. 

 

7. ξ ρϋμξλξ ςχμ επεμδϋρεχμ ρε 

κιμηςέπ ανίεπ και ρε μέρα 

υοημαςαγξοάπ ςξσ ρςξιυείξσ α΄ ςηπ 

παοαγοάτξσ 4 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ 

επιςοέπεςαι μα ασνηθεί μέυοι ςξ εκαςϊ 

ςξιπ εκαςϊ (100%) ςξσ καθαοξϋ 

εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, 

ετϊρξμ πληοξϋμςαι ξι ακϊλξσθξι ϊοξι 

και ποξωπξθέρειπ: 

α) ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ καςέυει 

κιμηςέπ ανίεπ και μέρα υοημαςαγξοάπ 

πξσ αμήκξσμ ςξσλάυιρςξμ ρε ένι (6) 

διατξοεςικέπ εκδϊρειπ και ξι ανίεπ πξσ 

αμήκξσμ ρςημ ίδια έκδξρη δεμ 

σπεοβαίμξσμ ςξ ςοιάμςα ςξιπ εκαςϊ 

(30%) ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, και 

β) ρςξμ παοϊμςα Ιαμξμιρμϊ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ πεοιγοάτξμςαι 

ςα κοάςη ή ξι δημϊριξι διεθμείπ 

ξογαμιρμξί ςξσ ρςξιυείξσ α΄ ςηπ 

παοαγοάτξσ 4.8 ςξσ παοϊμςξπ 
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Δελςίξσ πξσ εκδίδξσμ ή εγγσόμςαι ςιπ 

κιμηςέπ ανίεπ και ςα μέρα 

υοημαςαγξοάπ ρςιπ ξπξίεπ ποξςίθεςαι 

ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ μα επεμδϋρει 

άμχ ςξσ ςοιάμςα πέμςε ςξιπ εκαςϊ 

(35%) ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ. 

 

8.  Ξι εςαιοείεπ πξσ ρσμπε-

οιλαμβάμξμςαι ρςξμ ίδιξ ϊμιλξ για ςξσπ 

ρκξπξϋπ ςχμ εμξπξιημέμχμ 

λξγαοιαρμόμ, ϊπχπ ξοίζξμςαι 

ρϋμτχμα με ςημ Ξδηγία 83/349/ΔΞΙ, 

ϊπχπ ιρυϋει, ή απϊ ςξσπ διεθμόπ 

αμαγμχοιρμέμξσπ λξγιρςικξϋπ καμϊμεπ, 

θεχοξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ 

3283/2004 χπ εμιαίξπ ξογαμιρμϊπ. ξ 

Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δεμ επιςοέπεςαι μα 

επεμδϋει, αθοξιρςικά, πξρξρςϊ 

μεγαλϋςεοξ ςξσ είκξρι ςξιπ εκαςϊ 

(20%) ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ ρε 

κιμηςέπ ανίεπ και μέρα υοημαςαγξοάπ 

ςχμ εςαιοειόμ ςξσ ίδιξσ ξμίλξσ. Ζ 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. ρσμπεοιλαμβάμει ρςξ 

πλήοεπ εμημεοχςικϊ δελςίξ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ και ρςημ εςήρια 

και εναμημιαία έκθερή ςξσ ειδική 

αματξοά για ςιπ επεμδϋρειπ ςξσ ρε 

εςαιοείεπ ςξσ ίδιξσ ξμίλξσ. 

 

9. Ρε πεοίπςχρη σπέοβαρηπ ςχμ 

ξοίχμ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, η 

Α.Δ.Δ.Α.Ι. σπξυοεξϋςαι μα ποξβαίμει 

ρςιπ εμέογειεπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ 

άοθοξ 27 ςξσ Μ. 3283/2004 και ρςιπ 

απξτάρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ πξσ εκδίδξμςαι κας’ 

ενξσριξδϊςηρή ςξσ. 

 

10. Ξι πεοιξοιρμξί ςχμ παοαγοάτχμ 

3, 5, 6, και 8 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ 

ιρυϋξσμ απϊ ςημ 1η Μξεμβοίξσ 2005, 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 

47 παο. 1 ςξσ Μ. 3283/2004. 

 

 
4.8 Ιαςηγξοίεπ Δπεμδσςικώμ Λέρχμ 

 

1. Ξι επεμδϋρειπ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ επιςοέπεςαι μα 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι απξκλειρςικά ρε: 

 

α) Ιιμηςέπ ανίεπ και μέρα 

υοημαςαγξοάπ πξσ γίμξμςαι δεκςά 

ή/και απξςελξϋμ αμςικείμεμξ 

διαποαγμάςεσρηπ ρε ξογαμχμέμη 

αγξοά καςά ςημ έμμξια ςηπ 

παοαγοάτξσ 14 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ Μ. 

2396/1996, ϊπχπ ιρυϋει, καθόπ και 

ςχμ αμςίρςξιυχμ διαςάνεχμ ςχμ 

εθμικόμ μξμξθεριόμ ςχμ κοαςόμ 

μελόμ, με ςιπ ξπξίεπ ασςά 

εμαομξμίρςηκαμ ποξπ ςη διάςανη ςηπ 

παοαγοάτξσ 13 ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ 

Ξδηγίαπ 93/6/ΔΞΙ, ϊπχπ ιρυϋει. 

 

β) Ιιμηςέπ ανίεπ και μέρα 

υοημαςαγξοάπ πξσ απξςελξϋμ 

αμςικείμεμξ διαποαγμάςεσρηπ ρε 

κάπξια άλλη αγξοά κοάςξσπ - μέλξσπ, 

επξπςεσϊμεμη, πξσ λειςξσογεί 

καμξμικά, είμαι αμαγμχοιρμέμη και 

αμξικςή ρςξ κξιμϊ. 

 

γ) Ιιμηςέπ ανίεπ και μέρα 

υοημαςαγξοάπ πξσ γίμξμςαι δεκςά 

ή/και απξςελξϋμ αμςικείμεμξ 

διαποαγμάςεσρηπ ρε υοημαςιρςήοιξ 

ανιόμ ςοίςξσ κοάςξσπ ή ρε άλλη 

αγξοά ςοίςξσ κοάςξσπ, επξπςεσϊμεμη, 

πξσ λειςξσογεί καμξμικά, είμαι 

αμαγμχοιρμέμη και αμξικςή ρςξ κξιμϊ. 

α υοημαςιρςήοια Ανιόμ και ξι αγξοέπ 

ςξσ παοϊμςξπ ρςξιυείξσ ξοίζξμςαι 

εκάρςξςε με απϊταρη ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ. 

 

δ) Μεξεκδιδϊμεμεπ κιμηςέπ ανίεπ, 

ϋρςεοα απϊ άδεια ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ, ετϊρξμ ξι ϊοξι 

έκδξρηπ πεοιλαμβάμξσμ ςημ 

σπξυοέχρη σπξβξλήπ αίςηρηπ για 

επίρημη ειραγχγή ρε υοημαςιρςήοιξ 

ανιόμ ή ρε άλλη αγξοά ςχμ ρςξιυείχμ 

α΄, β΄ και γ΄ ςηπ παοξϋραπ 

παοαγοάτξσ 1 και ετϊρξμ η ειραγχγή 

ασςή θα ποαγμαςξπξιηθεί, ςξ 

αογϊςεοξ, εμςϊπ εμϊπ (1) έςξσπ απϊ 

ςημ έκδξρη. 

 

ε) Λεοίδια Ξ.Ρ.Δ.Ι.Α. εγκε-

κοιμέμχμ βάρει ςχμ εθμικόμ 

μξμξθεριόμ με ςιπ ξπξίεπ επήλθε 

εμαομϊμιρη με ςημ Ξδηγία 85/611/ΔΞΙ, 

ϊπχπ ιρυϋει, ή και άλλχμ ξογαμιρμόμ 

ρσλλξγικόμ επεμδϋρεχμ, αμενάοςηςα 

απϊ ςξ εάμ εδοεϋξσμ ρε κοάςξπ μέλξπ 

και ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 21 ςξσ Μ.3283/04  ϊπχπ 

εκάρςξςε θα ιρυϋει. 

       



Attica Wealth Management                                              Ολήοεπ Δμημεοχςικϊ Δελςίξ 2012 

 

16  

Α ΑΛΞΘΒΑΘΑ ΙΔΤΑΚΑΘΑ ΔΔΜ ΔΥΞΣΜ ΔΓΓΣΖΛΔΜΖ ΑΟΞΔΞΡΖ 

ΙΑΘ ΞΘ ΟΠΞΖΓΞΣΛΔΜΔΡ ΑΟΞΔΞΡΔΘΡ ΔΔΜ ΔΘΑΡΤΑΚΘΕΞΣΜ ΘΡ ΛΔΚΚΞΜΘΙΔΡ 

ρς) Ιαςαθέρειπ ρε πιρςχςικά 

ιδοϋμαςα απξδξςέεπ ρςξσπ καςαθέςεπ 

ρε ποόςη ζήςηρη ή ποξθερμιακέπ 

καςαθέρειπ διάοκειαπ μέυοι δόδεκα 

(12) μημόμ, ετϊρξμ ςξ πιρςχςικϊ 

ίδοσμα έυει ςημ καςαρςαςική ςξσ έδοα 

ρε κοάςξπ μέλξπ ή, εάμ η καςαρςαςική 

έδοα ςξσ πιρςχςικξϋ ιδοϋμαςξπ 

βοίρκεςαι ρε ςοίςη υόοα, ετϊρξμ ςξ 

ίδοσμα σπϊκειςαι ρε καθερςόπ 

ποξληπςικήπ επξπςείαπ, ςξ ξπξίξ 

θεχοείςαι ςξσλάυιρςξμ ιρξδϋμαμξ με 

ασςϊ πξσ ποξβλέπει η κξιμξςική 

μξμξθερία. Ξι ςοίςεπ υόοεπ ςξσ 

παοϊμςξπ ρςξιυείξσ ξοίζξμςαι 

εκάρςξςε με απϊταρη ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςηπ ςΔ. 

 

ζ) Οαοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά 

μέρα, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ 

ενξμξιξϋμεμχμ με ασςά μέρχμ πξσ 

διακαμξμίζξμςαι ρε μεςοηςά, ςα ξπξία 

απξςελξϋμ αμςικείμεμξ διαποαγ-

μάςεσρηπ ρε μία απϊ ςιπ αγξοέπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςα ρςξιυεία α´, β´ και γ´ 

ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ 1 ή/ και 

υοημαςξξικξμξμικά παοάγχγα μέρα 

πξσ απξςελξϋμ αμςικείμεμξ 

ενχυοημαςιρςηοιακόμ ρσμαλλαγόμ 

(ενχυοημαςιρςηοιακά παοάγχγα) και 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 

21 ςξσ Μ.3283/04 ϊπχπ εκάρςξςε θα 

ιρυϋει.    

        

η) Λέρα υοημαςαγξοάπ, πλημ 

ςχμ διαποαγμαςεϋριμχμ ρε 

επξπςεσϊμεμη αγξοά πξσ εμπίπςξσμ 

ρςα ρςξιυεία α΄, β΄ και γ΄ ςηπ 

παοξϋραπ παοαγοάτξσ 1, ετϊρξμ η 

έκδξρη ή ξ εκδϊςηπ ςχμ μέρχμ ασςόμ 

σπϊκειςαι ρε οσθμίρειπ για ςημ 

ποξρςαρία ςχμ επεμδσςόμ και ςηπ 

απξςαμίεσρηπ και ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 21 ςξσ 

Μ.3283/04 ϊπχπ εκάρςξςε θα ιρυϋει.   

 

2. Ύρςεοα απϊ άδεια ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ, ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ 

μπξοεί μα επεμδϋει μέυοι δέκα ςξιπ 

εκαςϊ (10%) ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ 

ςξσ ρε άλλεπ κιμηςέπ ανίεπ και ρε άλλα 

μέρα υοημαςαγξοάπ εκςϊπ απϊ ςα 

αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ 

παοϊμςξπ άοθοξσ. 

 

3. ξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δεμ μπξοεί μα 

απξκςά πξλϋςιμα μέςαλλα ξϋςε 

παοαρςαςικξϋπ ςίςλξσπ ασςόμ. 

 
4.9 Ιαμόμεπ Δαμειρμξύ 

 

1. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή ξ Ηεμαςξτϋλακαπ 

δεμ μπξοξϋμ μα δαμείζξμςαι ϊςαμ 

εμεογξϋμ για λξγαοιαρμϊ αμξιβαίξσ 

κεταλαίξσ. Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. μπξοεί 

πάμςχπ μα δαμείζεςαι ρε νέμξ μϊμιρμα 

με δάμειξ αμςιρςήοινηπ (back to back). 

2. Ιαςά παοέκκλιρη ςηπ παοαγοάτξσ 

1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, η Α.Δ.Δ.Α.Ι. 

επιςοέπεςαι μα ρσμάπςει δάμεια για 

λξγαοιαρμϊ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ, 

απξκλειρςικά με πιρςχςικϊ ίδοσμα, 

μέυοι πξρξϋ ίρξσ με ςξ δέκα ςξιπ 

εκαςϊ (10%) ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ 

ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ και μϊμξ για 

ςημ ικαμξπξίηρη αιςήρεχμ εναγξοάπ 

μεοιδίχμ ςξσ ετϊρξμ κοίμεςαι χπ μη 

ρσμτέοξσρα η οεσρςξπξίηρη 

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ. Για 

ςημ αρτάλεια ςχμ δαμείχμ ασςόμ 

μπξοεί μα ρσμίρςαςαι εμέυσοξ επί 

κιμηςόμ ανιόμ ςξσ αμξιβαίξσ 

κεταλαίξσ. 

3. α) Λε ςημ επιτϋλανη ςήοηρηπ ςχμ 

άοθοχμ 21 έχπ και 25, η Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή ξ 

Ηεμαςξτϋλακαπ, ϊςαμ εμεογξϋμ για 

λξγαοιαρμϊ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ, δεμ 

επιςοέπεςαι μα υξοηγξϋμ πιρςόρειπ ή 

μα εγγσόμςαι σπέο ςοίςξσ.     

β) Ζ διάςανη ςξσ ρςξιυείξσ α΄ ςηπ 

παοξϋραπ παοαγοάτξσ δεμ απξκλείει 

ρςημ Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή ρςξ Ηεμαςξτϋλακα 

μα απξκςήρξσμ κιμηςέπ ανίεπ, μέρα 

υοημαςαγξοάπ ή άλλα υοημαςξ-

πιρςχςικά μέρα αματεοϊμεμα ρςα 

ρςξιυεία ε΄, ζ΄ και η΄ ςηπ παο.1 ςξσ 

άοθοξσ 21 ςξσ Μ.3283/2004, πξσ δεμ 

έυξσμ ενξτληθεί ρςξ ακέοαιξ.   
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5. Αμάλσρη Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ  

 

5. 1 Αςςικήπ Α/Ι Λικςό Δρχςεοικξύ 

 

5.1.1 Ρσμξπςική παοξσρίαρη Α/Ι  

 

ξ “ΑΘΙΖΡ ΑΛΞΘΒΑΘΞ ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΛΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ” (καλξϋμεμξ ετενήπ 

“Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ” ή “Α.Ι.”), ρσγκοξςήθηκε ςημ 14.08.1996 (ΤΔΙ 875 Β/17.09.1996) 

και διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3283/04 για ςα Αμξιβαία Ιετάλαια, ϊπχπ 

ασςϊπ ιρυϋει. ξ αουικϊ εμεογηςικϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ ήςαμ 1.173.881,14 

Δσοό, πξσ διαιοέθηκε ρε 400.000 μεοίδια ςχμ 2,93 Δσοό ςξ καθέμα. ξ Α/Ι 

ρσρςάθηκε ρςημ Δλλάδα και είμαι αξοίρςξσ διάοκειαπ.  

 

Ζ λειςξσογία ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ διέπεςαι απϊ ςξ Μϊμξ 3283/2004 ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξμ Ιόδικα Δεξμςξλξγίαπ ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ καθόπ 

και ςιπ εκάρςξςε απξτάρειπ πεοί Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ. Δλεγκςέπ ςξσ Α/Ι είμαι η εςαιοεία  GRANT THORNTON A.E.. 

Ιαθήκξμςα Ηεμαςξτϋλακα ςξσ Α/Ι αρκεί η ATTICA BANK Α.T.Δ. (Ξμήοξσ 23, Αθήμα)  

Δίκςσξ ποξόθηρηπ είμαι ςξ δίκςσξ καςαρςημάςχμ ςηπ ATTICA BANK με ςημ ξπξία η 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. έυει ρσμάφει ρυεςική ρϋμβαρη 

αμςιποξρόπξσ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 15 παο. 4 ςξσ μϊμξσ 3283/2004. 

 

5.1.2 Δπεμδσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

Α. Δπεμδσςικόπ Ρκξπόπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

Ρκξπϊπ ςξσ Α/Ι είμαι η επίςεσνη ςηπ σφηλϊςεοηπ δσμαςήπ απϊδξρηπ για ςξ 

μεοιδιξϋυξ απϊ σπεοανία μέρχ ςχμ ςξπξθεςήρεχμ ςξσ ρε μεςξυέπ εςαιοειόμ, καςά 

βάρη ςξσ Υοημαςιρςηοίξσ Αθημόμ (Υ.Α.) και δεσςεοεσϊμςχπ απϊ ειρϊδημα μέρχ ςηπ 

αγξοάπ ςχμ  ξμξλϊγχμ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ αμάληφη ςξσ υαμηλϊςεοξσ δσμαςξϋ 

επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ.  

 

Β. Δπεμδσςική Οξλιςική ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

ξ Α/Ι επεμδϋει κας’ ελάυιρςξμ πξρξρςϊ 10% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ ρε 

μεςξυέπ και κας’ ελάυιρςξμ πξρξρςϊ 10% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ρε ξμξλξγίεπ. ξ 

μέγιρςξ πξρξρςϊ επέμδσρηπ ρε μεςξυέπ ή ρε ξμξλξγίεπ ή ρε καςαθέρειπ και ρε μέρα 

υοημαςαγξοάπ δεμ θα σπεοβαίμει ςξ 65% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι. ξ Α/Ι 

επεμδϋει κσοίχπ ρε μεςξυέπ ή ρε ξμξλξγίεπ ή ρε καςαθέρειπ πξσ εκδίδξμςαι απϊ 

εκδϊςεπ πξσ έυξσμ ςημ καςαρςαςική ςξσπ έδοα ρςημ Δλλάδα. 

 

ξ υαοςξτσλάκιξ ςξσ Α/Ι, είμαι ποξραμαςξλιρμέμξ κσοίχπ ρε μεςξυικέπ ανίεπ, 

ελλήμχμ και νέμχμ εκδξςόμ σφηλήπ οεσρςϊςηςαπ. Διδικϊςεοα, ςξ Α/Ι επεμδϋει 

ρημαμςικϊ πξρξρςϊ ςξσ υαοςξτσλακίξσ μεςξυόμ ςξσ ρε ανίεπ πξσ απαοςίζξσμ ςξ  

δείκςη ςξσ FTSE/ASE 20 και επιλεκςικά ρε μεςξυέπ μεραίαπ και μικοήπ 

κεταλαιξπξίηρηπ. Δπίρηπ, αμάλξγα με ςιπ εκάρςξςε ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξϋμ ρςιπ 

κεταλαιαγξοέπ, ςξ υαοςξτσλάκιξ ςξσ Α/Ι είμαι δσμαςϊμ μα είμαι ποξραμαςξλιρμέμξ 

ρε ελλημικά κοαςικά ξμϊλξγα και εςαιοικέπ ξμξλξγίεπ και επιλεκςικά ρε ξμϊλξγα 

νέμχμ αγξοόμ, ςα ξπξία γίμξμςαι δεκςά χπ εμέυσοξ απϊ ςιπ Ιεμςοικέπ οάπεζεπ. 

Δπιςοέπεςαι μα επεμδϋει ρε ξμϊλξγα ςχμ υχοόμ μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, 

ςχμ  αμαδσϊμεμχμ εσοχπαψκόμ αγξοόμ και ςχμ αμαδσϊμεμχμ αγξοόμ εκςϊπ 

Δσοόπηπ.  

 

Δπιπλέξμ ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιεί παοάγχγα ποξψϊμςα, 

απξβλέπξμςαπ ςϊρξ ρε αμςιρςάθμιρη μέοξσπ ςξσ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ πξσ 
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πεοιλαμβάμεςαι ρςξ υαοςξτσλάκιξ, ϊρξ και ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη διαυείοιρή 

ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 25 ςξσ Μ. 3283/2004 και ςιπ εκάρςξςε 

απξτάρειπ και πεοιξοιρμξϋπ ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ.   

 

Ζ διαυείοιρη ςχμ μεςξυικόμ και ςχμ ξμξλξγιακόμ ανιόμ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

είμαι εμεογή με ποξςίμηρη ρςξσπ ςίςλξσπ εκείμξσπ πξσ βάρει αμαλϋρεχμ ςχμ 

θεμελιχδόμ ςξσπ ρςξιυείχμ και ςχμ μακοξξικξμξμικόμ δεδξμέμχμ σπϊρυξμςαι 

σφηλϊςεοη δσμαςή απϊδξρη με ςξμ υαμηλϊςεοξ δσμαςϊ κίμδσμξ.  

Ξ κίμδσμξπ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ έγκειςαι κσοίχπ ρςιπ διακσμάμρειπ ςχμ ςιμόμ 

ςχμ ανιόμ ρςιπ ξπξίεπ είμαι ςξπξθεςημέμξ. Κϊγχ ςηπ ενιρξοοξπημέμηπ 

ςξπξθέςηρηπ, ξ κίμδσμξπ υαοακςηοίζεςαι μεραίξπ ποξπ σφηλϊπ. Απεσθϋμεςαι ρε 

επεμδσςέπ πξσ είμαι διαςεθειμέμξι μα αμαλάβξσμ μεραίξ ποξπ σφηλϊ κίμδσμξ με 

μέρξ-μακοξποϊθερμξ επεμδσςικϊ ξοίζξμςα.  

 

ξ Α/Ι από ςημ 1
η

 Θαμξσαοίξσ 2011 χπ ρημείξ αματξοάπ (benchmark) ςηπ 

απόδξρηπ ςξσ, έυει ςξ 50% ςηπ απόδξρηπ ςξσ δείκςη FTSE 20 και ςξ 50% ςηπ 

απόδξρηπ ςξσ Bloomberg EFFAS Total Return  3-5 Years Greece. 

 
Γ. Οξοεία απξδόρεχμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ και κίμδσμξι παοαγώγχμ   

 

α) Ρςξ παοακάςχ πίμακα παοαθέςξσμε ςιπ εςήριεπ και ρχοεσςικέπ  απξδϊρειπ ςξσ 

ΑΘΙΖΡ Α/Ι ΛΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ καςά ςημ 3εςία 2009-2011: 

 

Δςήριεπ απξδόρειπ 

Ρχοεσςική 

απόδξρη ςοιεςίαπ 

2009 2010 2011 1/1/09-31/12/11 

7,75% -26,60% -48,52 -59,29% 

 

β) Ιίμδσμξι Οαοαγόγχμ 

 

Δσμηςική Εημιά 

Υαοςξτσλακίξσ(VaR) 

31/12/2011 

(1) 

Δσμηςική Εημιά 

Δείκςηπ Αματξοάπ 

31/12/2011                        

(2) 

Ρυέρη Δσμηςικήπ Εημιάπ 

31/12/2011 

(1)/(2) 

- 3,28 % -5,79% 56,61% 

 

Δ. Οοξμήθειεπ - Αμξιβέπ- Κξιπά Ένξδα      

     

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα  πξσ βαοϋμξσμ ςξσπ μεοιδιξϋυξσπ είμαι: 

α. ποξμήθεια διάθερηπ μέυοι 3% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ πχλξσμέμχμ μεοιδίχμ 

β. ποξμήθεια εναγξοάπ μέυοι 3% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ εναγξοαζξμέμχμ 

μεοιδίχμ 

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα πξσ βαοϋμξσμ ςξ ΑΘΙΖΡ Α/Ι ΛΘΙΞ 

ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ είμαι: 

α) Οοξμήθεια διαυείοιρηπ η ξπξία  αμέουεςαι μέυοι 2% εςηρίχπ. Ζ ποξμήθεια 

σπξλξγίζεςαι καθημεοιμά επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  πξσ έγιμαμ καςά ςξ μήμα ασςϊ και 

ειρποάςςεςαι ρςξ ςέλξπ κάθε μήμα.  

Ζ ποξμήθεια διαυείοιρηπ πεοιλαμβάμει: 

i  ςημ αμξιβή ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι.,  

ii ςημ αμξιβή ςσυϊμ ενχςεοικξϋ ρσμβξϋλξσ επεμδϋρεχμ, 

iii ςημ αμξιβή ενχςεοικξϋ διαυειοιρςή, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η διαυείοιρη ςξσ 

Αμξιβαίξσ αμαςεθεί ρε άλλη επιυείοηρη. 
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β) Οοξμήθεια θεμαςξτσλακήπ μέυοι 0,2% εςηρίχπ, επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ 

ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, 

πληοχςέα αμά ςοίμημξ.  

γ) Αμξιβή ςχμ ξοκχςόμ ελεγκςόμ ξι ξπξίξι ελέγυξσμ ςιπ εκθέρειπ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Μ. 3283/04. 

δ) Ένξδα και ποξμήθειεπ ςχμ ρσμαλλαγόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ 

ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ. 

ε) Ένξδα ςχμ ποξβλεπξμέμχμ δημξριεϋρεχμ απϊ ςξ Μ. 3283/04 πξσ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ Α/Ι. 

ρς) Ένξδα πξσ ατξοξϋμ ςημ σπξυοεχςική απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία εμημέοχρη 

ςχμ μεοιδιξϋυχμ ςξσ Α/Ι. 

 

Ξι χπ άμχ αμξιβέπ είμαι ξι μέγιρςεπ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ καμξμιρμϊ ςξσ Α/Ι, εμό 

η ιρυϋξσρα ςιμξλξγιακή πξλιςική ςηπ εςαιοίαπ γίμεςαι γμχρςή μέρχ ςξσ δικςϋξσ ςχμ 

καςαρςημάςχμ ςηπ Attica Bank και ςξσ ςμήμαςξπ ενσπηοέςηρηπ μεοιδιξϋυχμ ςηπ 

εςαιοίαπ. 

 

Δ. οόπξπ επιμεοιρμξύ ςχμ δαπαμώμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

 

α) Ξι δαπάμεπ ςχμ Ξοκχςόμ Δλεγκςόμ επιμεοίζξμςαι αμά Α/Ι, βάρει ςχμ χοόμ 

ελέγυξσ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ ςημ ελεγκςική εςαιοεία, 

β) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιβαοϋμξσμ ςξ κάθε Α/Ι νευχοιρςά αμάλξγα με ςξ ϋφξπ και 

ςημ ρσυμϊςηςα ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμαλλαγόμ, 

γ) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςημ αμαλξγία ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Α/Ι ρςξ ρϋμξλξ ςξσ εμεογηςικξϋ ϊλχμ ςχμ Α/Ι, 

δ) Ξι ειρτξοέπ ασςέπ καθξοίζξμςαι και επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ϋφξπ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ  Α/Ι. 

 
5.2 Αςςικήπ Α/Ι Ξμξλξγιώμ Δρχςεοικξύ 

 

5.2.1 Ρσμξπςική παοξσρίαρη ςξσ Α/Ι  

  

ξ “ΑΘΙΖΡ ΑΛΞΘΒΑΘΞ ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΞΛΞΚΞΓΘΩΜ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ”, (καλξϋμεμξ ετενήπ 

“Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ” ή “Α/Ι.”), ρσγκοξςήθηκε ςημ 14.08.1996 (ΤΔΙ 875 Β/17.09.1996) 

και διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3283/2004 για ςα Αμξιβαία Ιετάλαια. ξ αουικϊ 

εμεογηςικϊ ςξσ Α/Ι ήςαμ 1.173.881,14 Δσοό, πξσ διαιοέθηκε ρε 400.000 μεοίδια 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ 2,93 Δσοό ςξ καθέμα. ξ Α/Ι ρσρςάθηκε ρςημ Δλλάδα και είμαι 

αξοίρςξσ διάοκειαπ.  

 

Ζ λειςξσογία ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ διέπεςαι απϊ ςξ Μϊμξ 3283/2004 ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξμ Ιόδικα Δεξμςξλξγίαπ ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ καθόπ 

και ςιπ εκάρςξςε απξτάρειπ πεοί Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ. Δλεγκςέπ ςξσ Α/Ι είμαι η εςαιοεία GRANT THORNTON A.E.. 

Ιαθήκξμςα Ηεμαςξτϋλακα ςξσ Α/Ι αρκεί η ATTICA BANK Α.T.Δ. (Ξμήοξσ 23, Αθήμα)  

Δίκςσξ ποξόθηρηπ είμαι ςξ δίκςσξ καςαρςημάςχμ ςηπ ATTICA BANK με ςημ ξπξία η 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. έυει ρσμάφει ρυεςική ρϋμβαρη 

αμςιποξρόπξσ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 15 παο. 4 ςξσ μϊμξσ 3283/2004. 

 

5.2.2 Δπεμδσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

Α. Δπεμδσςικόπ Ρκξπόπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

Ρκξπϊπ ςξσ Α/Ι είμαι η επίςεσνη ςηπ σφηλϊςεοηπ δσμαςήπ απϊδξρηπ για ςξμ 

μεοιδιξϋυξ κσοίχπ απϊ σπεοανία, μέρχ ςχμ ςξπξθεςήρεχμ ςξσ Α/Ι ρε 

μακοξυοϊμιξσπ ςίςλξσπ ρςαθεοξϋ ή/και μεςαβληςξϋ ειρξδήμαςξπ διατϊοχμ Δλλήμχμ 
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κσοίχπ εκδξςόμ και δεσςεοεσϊμςχπ απϊ ειρϊδημα μέρχ ειρποάνεχπ ςϊκχμ, 

ςξκξμεοιδίχμ ή μεοιρμάςχμ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ αμάληφη ςξσ υαμηλϊςεοξσ 

δσμαςξϋ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ. 

 

Β. Δπεμδσςική Οξλιςική ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

ξ εμεογηςικϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ επεμδϋεςαι κσοίχπ, ρε πξρξρςϊ 

ςξσλάυιρςξμ 65% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ, ρε ξμξλξγίεπ, ή/και ρε μεςξυέπ μέυοι 

πξρξρςϊ 10% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι, ξι ξπξίεπ εκδίδξμςαι απϊ εκδϊςεπ 

πξσ έυξσμ ςημ καςαρςαςική ςξσπ έδοα ρςημ Δλλάδα 

 

ξ υαοςξτσλάκιξ ςξσ Α/Ι, είμαι ποξραμαςξλιρμέμξ κσοίχπ ρε ελλημικά κοαςικά 

ξμϊλξγα και εςαιοικέπ ξμξλξγίεπ και επιλεκςικά ρε ξμϊλξγα νέμχμ αγξοόμ, ςα ξπξία 

γίμξμςαι δεκςά χπ εμέυσοξ απϊ ςιπ Ιεμςοικέπ οάπεζεπ. Δπιςοέπεςαι μα επεμδϋει ρε 

ξμϊλξγα ςχμ υχοόμ μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, ςχμ αμαδσϊμεμχμ 

εσοχπαψκόμ αγξοόμ και ςχμ αμαδσϊμεμχμ αγξοόμ εκςϊπ Δσοόπηπ.  

 

Δπιπλέξμ ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιεί παοάγχγα ποξψϊμςα, 

απξβλέπξμςαπ ςϊρξ ρε αμςιρςάθμιρη μέοξσπ ςξσ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ πξσ 

πεοιλαμβάμεςαι ρςξ υαοςξτσλάκιξ, ϊρξ και ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη διαυείοιρή 

ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 25 ςξσ Μ. 3283/2004 και ςιπ εκάρςξςε 

απξτάρειπ και πεοιξοιρμξϋπ ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ.   

 

Ζ διαυείοιρη  ςχμ ξμξλξγιακόμ ανιόμ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ είμαι εμεογή, με 

ποξςίμηρη ρςξσπ ςίςλξσπ εκείμξσπ πξσ βάρει αμαλϋρεχμ ςχμ θεμελιχδόμ ςξσπ 

ρςξιυείχμ και ςχμ μακοξξικξμξμικόμ δεδξμέμχμ σπϊρυξμςαι σφηλϊςεοη δσμαςή 

απϊδξρη με ςξμ υαμηλϊςεοξ δσμαςϊ κίμδσμξ. Ξ αμαλαμβαμϊμεμξπ κίμδσμξπ έγκειςαι 

ρςημ διακϋμαμρη ςχμ ςιμόμ ςχμ ξμξλϊγχμ ρυεςιζϊμεμξπ με ςημ πξοεία ςχμ 

επιςξκίχμ, ςχμ μακοξξικξμξμικόμ μεγεθόμ καθόπ και απϊ ςξμ πιρςχςικϊ κίμδσμξ 

ςχμ εκδξςόμ ςχμ ξμξλϊγχμ. Ξ βαθμϊπ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ υαοακςηοίζεςαι 

μεραίξπ. Απεσθϋμεςαι ρε επεμδσςέπ πξσ είμαι διαςεθειμέμξι μα αμαλάβξσμ μεραίξ 

κίμδσμξ με μακοξποϊθερμξ επεμδσςικϊ ξοίζξμςα.  

 

ξ Α/Ι από ςημ 1
η

 Θαμξσαοίξσ 2011 χπ ρημείξ αματξοάπ (benchmark) ςηπ 

απόδξρηπ ςξσ, έυει ςημ απόδξρη  ςξσ δείκςη Bloomberg EFFAS Total Return  3-5 

Years Greece. 

 

Γ. Οξοεία απξδόρεχμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ και κίμδσμξι παοαγώγχμ   

 

α) Ρςξ παοακάςχ πίμακα παοαθέςξσμε ςιπ εςήριεπ και ρχοεσςικέπ  απξδϊρειπ ςξσ 

ΑΘΙΖΡ ΞΛΞΚΞΓΘΩΜ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ καςά ςημ 3εςία 2009-2011: 

 

Δςήριεπ απξδόρειπ 

Ρχοεσςική 

απόδξρη ςοιεςίαπ 

2009 2010 2011 1/1/09-31/12/11 

2,69% -19,85% -38,61% -49,47% 

            

  β) Ιίμδσμξι Οαοαγόγχμ 

 

Δσμηςική Εημιά 

Υαοςξτσλακίξσ(VaR) 

31/12/2011 

(1) 

Δσμηςική Εημιά 

Δείκςηπ Αματξοάπ 

31/12/2011                       

(2) 

Ρυέρη Δσμηςικήπ  

Εημιάπ 

31/12/2011 

(1)/(2) 

-4,77% -8,58% 55,55% 
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Δ. Οοξμήθειεπ – Ένξδα – Αμξιβέπ 

 

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα πξσ βαοϋμξσμ ςξσπ μεοιδιξϋυξσπ είμαι: 

α. ποξμήθεια διάθερηπ μέυοι 2% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ πχλξσμέμχμ μεοιδίχμ 

β. ποξμήθεια μέυοι 2% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ εναγξοαζξμέμχμ μεοιδίχμ 

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα πξσ βαοϋμξσμ ςξ Α/Ι ΑΘΙΖΡ 

ΞΛΞΚΞΓΘΩΜ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ είμαι: 

α) Οοξμήθεια διαυείοιρηπ η ξπξία  αμέουεςαι μέυοι 2% εςηρίχπ. Ζ ποξμήθεια 

σπξλξγίζεςαι καθημεοιμά επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  πξσ έγιμαμ καςά ςξ μήμα ασςϊ και 

ειρποάςςεςαι ρςξ ςέλξπ κάθε μήμα.  

Ζ ποξμήθεια διαυείοιρηπ πεοιλαμβάμει: 

i  ςημ αμξιβή ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι.,  

ii ςημ αμξιβή ςσυϊμ ενχςεοικξϋ ρσμβξϋλξσ επεμδϋρεχμ, 

iii ςημ αμξιβή ενχςεοικξϋ διαυειοιρςή, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η διαυείοιρη ςξσ 

Αμξιβαίξσ αμαςεθεί ρε άλλη επιυείοηρη. 

β) Οοξμήθεια θεμαςξτσλακήπ μέυοι 0,2% εςηρίχπ, επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ 

ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, 

πληοχςέα αμά ςοίμημξ.  

γ) Αμξιβή ςχμ ξοκχςόμ ελεγκςόμ ξι ξπξίξι ελέγυξσμ ςιπ εκθέρειπ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Μ. 3283/04. 

δ) Ένξδα και ποξμήθειεπ ςχμ ρσμαλλαγόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ 

ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

ε) Ένξδα ςχμ ποξβλεπξμέμχμ δημξριεϋρεχμ απϊ ςξ Μ. 3283/04 πξσ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. 

ρς)Ένξδα πξσ ατξοξϋμ ςημ σπξυοεχςική απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία εμημέοχρη 

ςχμ μεοιδιξϋυχμ ςξσ Α/Ι. 

 

Ξι χπ άμχ αμξιβέπ είμαι ξι μέγιρςεπ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ καμξμιρμϊ ςξσ Α/Ι, εμό 

η ιρυϋξσρα ςιμξλξγιακή πξλιςική ςηπ εςαιοίαπ γίμεςαι γμχρςή μέρχ ςξσ δικςϋξσ ςχμ 

καςαρςημάςχμ ςηπ Attica Bank και ςξσ ςμήμαςξπ ενσπηοέςηρηπ μεοιδιξϋυχμ ςηπ 

εςαιοίαπ. 

 

Δ. οόπξπ επιμεοιρμξύ ςχμ δαπαμώμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

 

α) Ξι δαπάμεπ ςχμ Ξοκχςόμ Δλεγκςόμ επιμεοίζξμςαι αμά Α/Ι, βάρει ςχμ χοόμ 

ελέγυξσ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ ςημ ελεγκςική εςαιοεία, 

β) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιβαοϋμξσμ ςξ κάθε Α/Ι νευχοιρςά αμάλξγα με ςξ ϋφξπ και 

ςημ ρσυμϊςηςα ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμαλλαγόμ, 

γ) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςημ αμαλξγία ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Α/Ι ρςξ ρϋμξλξ ςξσ εμεογηςικξϋ ϊλχμ ςχμ Α/Ι, 

δ) Ξι ειρτξοέπ ασςέπ καθξοίζξμςαι και επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ϋφξπ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ  Α/Ι. 

 
5.3 Αςςικήπ Α/Ι Λεςξυικό Δρχςεοικξύ 

 

5.3.1  Ρσμξπςική παοξσρίαρη ςξσ Α/Ι 

 

ξ “ΑΘΙΖΡ ΑΛΞΘΒΑΘΞ ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ”, (καλξϋμεμξ ετενήπ 

“Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ” ή “Α/Ι.”), ρσγκοξςήθηκε ςημ 31.01.2000 (ΤΔΙ 167 Β/17.02.2000) 

και διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3283/2004 για ςα Αμξιβαία Ιετάλαια. ξ αουικϊ 

εμεογηςικϊ ςξσ Α/Ι ήςαμ 1.173.881,14 Δσοό, πξσ διαιοέθηκε ρε 400.000 μεοίδια 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ 2,93 Δσοό ςξ καθέμα. ξ Α/Ι ρσρςάθηκε ρςημ Δλλάδα και είμαι 

αξοίρςξσ διάοκειαπ.  
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Ζ λειςξσογία ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ διέπεςαι απϊ ςξ Μϊμξ 3283/2004 ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξμ Ιόδικα Δεξμςξλξγίαπ ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ καθόπ 

και ςιπ εκάρςξςε απξτάρειπ πεοί Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ. Δλεγκςέπ ςξσ Α/Ι είμαι η εςαιοεία GRANT THORNTON A.E.. 

Ιαθήκξμςα Ηεμαςξτϋλακα ςξσ Α/Ι αρκεί η ATTICA BANK Α.T.Δ. (Ξμήοξσ 23, Αθήμα). 

Δίκςσξ ποξόθηρηπ είμαι ςξ δίκςσξ καςαρςημάςχμ ςηπ ATTICA BANK με ςημ ξπξία η 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. έυει ρσμάφει ρυεςική ρϋμβαρη 

αμςιποξρόπξσ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 15 παο. 4 ςξσ μϊμξσ 3283/2004. 

 

5.3.2 Δπεμδσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

Α. Δπεμδσςικόπ Ρκξπόπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

Ρκξπϊπ ςξσ Α/Ι είμαι η επίςεσνη ςηπ σφηλϊςεοηπ δσμαςήπ απϊδξρηπ για ςξμ 

μεοιδιξϋυξ απϊ σπεοανία, μέρχ ςχμ ςξπξθεςήρεχμ ςξσ Α/Ι ρε μεςξυέπ εςαιοειόμ, 

καςά βάρη ςξσ Υοημαςιρςηοίξσ Αθημόμ (Υ.Α.) και δεσςεοεσϊμςχπ απϊ ειρϊδημα 

μέρχ ειρποάνεχπ μεοιρμάςχμ, ςξκξμεοιδίχμ ή ςϊκχμ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ 

αμάληφη ςξσ υαμηλϊςεοξσ δσμαςξϋ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ. 

 

Β. Δπεμδσςική Οξλιςική ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

ξ εμεογηςικϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ επεμδϋεςαι κσοίχπ, πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 

65% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ, ρε μεςξυέπ, ξι ξπξίεπ εκδίδξμςαι απϊ εκδϊςεπ πξσ 

έυξσμ ςημ καςαρςαςική έδοα ςξσπ ςημ Δλλάδα. 

 

ξ υαοςξτσλάκιξ ςξσ Α/Ι, είμαι ποξραμαςξλιρμέμξ κσοίχπ ρε μεςξυικέπ ανίεπ 

ελλήμχμ εκδξςόμ σφηλήπ οεσρςϊςηςαπ. Διδικϊςεοα, ςξ Α/Ι επεμδϋει ρημαμςικϊ 

πξρξρςϊ ςξσ υαοςξτσλακίξσ μεςξυόμ ςξσ ρε ανίεπ πξσ απαοςίζξσμ ςξ  δείκςη ςξσ 

FTSE/ASE 20 και επιλεκςικά ρε μεςξυέπ μεραίαπ και μικοήπ κεταλαιξπξίηρηπ. 

Δπιςοέπεςαι η επέμδσρη ρε πξρξρςϊ ϊυι μεγαλϋςεοξ ςξσ 10% ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Α/Ι, ρε μεςξυικέπ ανίεπ  ενχςεοικξϋ (εκςϊπ ςχμ Δλλήμχμ εκδξςόμ). 

 

Δπιπλέξμ ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιεί παοάγχγα ποξψϊμςα, 

απξβλέπξμςαπ ςϊρξ ρε αμςιρςάθμιρη μέοξσπ ςξσ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ πξσ 

πεοιλαμβάμεςαι ρςξ υαοςξτσλάκιξ, ϊρξ και ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη διαυείοιρή 

ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 25 ςξσ Μ. 3283/2004 και ςιπ εκάρςξςε 

απξτάρειπ και πεοιξοιρμξϋπ ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ.   

 

Ζ διαυείοιρη ςχμ μεςξυικόμ ανιόμ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ είμαι εμεογή,  με 

ποξςίμηρη ρςξσπ ςίςλξσπ εκείμξσπ πξσ βάρει αμαλϋρεχμ ςχμ θεμελιχδόμ ςξσπ 

ρςξιυείχμ και ςχμ μακοξξικξμξμικόμ δεδξμέμχμ σπϊρυξμςαι σφηλϊςεοη δσμαςή 

απϊδξρη με ςξμ υαμηλϊςεοξ δσμαςϊ κίμδσμξ. Δπίρηπ η διαυείοιρη έυει χπ ρκξπϊ ςξμ 

πεοιξοιρμϊ ςξσ κιμδϋμξσ, μέρχ ςηπ διαρπξοάπ ςξσ μεςξυικξϋ υαοςξτσλακίξσ, ςϊρξ 

ρε κλαδικϊ ϊρξ και ρε εςαιοικϊ επίπεδξ. Ξ κίμδσμξπ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

έγκειςαι κσοίχπ ρςιπ διακσμάμρειπ ςχμ ςιμόμ ςχμ ανιόμ ρςιπ ξπξίεπ είμαι 

ςξπξθεςημέμξ. Κϊγχ ςχμ ςξπξθεςήρεχμ ρε μεςξυικξϋπ ςίςλξσπ ξι ξπξίξι 

διακοίμξμςαι για ςημ  σφηλή μεςαβληςϊςηςα ςξσπ, ξ κίμδσμξπ υαοακςηοίζεςαι 

σφηλϊπ. Απεσθϋμεςαι ρε επεμδσςέπ πξσ είμαι διαςεθειμέμξι μα αμαλάβξσμ σφηλϊ 

κίμδσμξ με μέρξ-μακοξποϊθερμξ επεμδσςικϊ ξοίζξμςα.  

ξ Α/Ι χπ ρημείξ αματξοάπ (benchmark) ςηπ απόδξρηπ ςξσ,  έυει ςξ  Γεμικό 

δείκςη ςξσ Υ.Α. 
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Γ. Οξοεία απξδόρεχμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  και κίμδσμξι παοαγώγχμ   

 

α) Ρςξ παοακάςχ πίμακα παοαθέςξσμε ςιπ εςήριεπ και ρχοεσςικέπ  απξδϊρειπ ςξσ 

ΑΘΙΖΡ Α/Ι ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ καςά ςημ 3εςία 2009-2011: 

 

Δςήριεπ απξδόρειπ 

Ρχοεσςική 

απόδξρη ςοιεςίαπ 

2009 2010 2011 1/1/09-31/12/11 

14,43% -27,86% -47,44% -56,61% 

  

 β) Ιίμδσμξι Οαοαγόγχμ 

 

Δσμηςική Εημιά 

Υαοςξτσλακίξσ(VaR) 

31/12/2011                     

   (1) 

Δσμηςική Εημιά 

Δείκςηπ Αματξοάπ 

31/12/2011                     

 (2) 

Ρυέρη Δσμηςικήπ  

Εημιάπ 

31/12/2011 

(1)/(2) 

-4,71% -6,34% 74,30% 

                  

 Δ. Οοξμήθειεπ – Ένξδα - Αμξιβέπ       

   

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα  πξσ βαοϋμξσμ ςξσπ μεοιδιξϋυξσπ είμαι: 

α. ποξμήθεια διάθερηπ μέυοι 3% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ πχλξσμέμχμ μεοιδίχμ 

β. ποξμήθεια μέυοι 3% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ εναγξοαζξμέμχμ μεοιδίχμ 

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα πξσ βαοϋμξσμ ςξ Α/Ι ΑΘΙΖΡ ΛΔΞΥΘΙΞ 

ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ είμαι: 

α) Οοξμήθεια διαυείοιρηπ η ξπξία  αμέουεςαι μέυοι 2% εςηρίχπ. Ζ ποξμήθεια 

σπξλξγίζεςαι καθημεοιμά επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  πξσ έγιμαμ καςά ςξ μήμα ασςϊ και 

ειρποάςςεςαι ρςξ ςέλξπ κάθε μήμα.  

Ζ ποξμήθεια διαυείοιρηπ πεοιλαμβάμει: 

i ςημ αμξιβή ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι.,  

ii ςημ αμξιβή ςσυϊμ ενχςεοικξϋ ρσμβξϋλξσ επεμδϋρεχμ, 

iii ςημ αμξιβή ενχςεοικξϋ διαυειοιρςή, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η διαυείοιρη ςξσ 

Αμξιβαίξσ αμαςεθεί ρε άλλη επιυείοηρη. 

β) Οοξμήθεια θεμαςξτσλακήπ μέυοι 0,2% εςηρίχπ, επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ 

ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, 

πληοχςέα αμά ςοίμημξ.  

γ) Αμξιβή ςχμ ξοκχςόμ ελεγκςόμ ξι ξπξίξι ελέγυξσμ ςιπ εκθέρειπ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Μ. 3283/04. 

δ) Ένξδα και ποξμήθειεπ ςχμ ρσμαλλαγόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ 

ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

ε) Ένξδα ςχμ ποξβλεπξμέμχμ δημξριεϋρεχμ απϊ ςξ Μ. 3283/04 πξσ ποαγμαςξ-

πξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. 

ρς)Ένξδα πξσ ατξοξϋμ ςημ σπξυοεχςική απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία εμημέοχρη 

ςχμ μεοιδιξϋυχμ ςξσ Α/Ι. 

 

Ξι χπ άμχ αμξιβέπ είμαι ξι μέγιρςεπ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ καμξμιρμϊ ςξσ Α/Ι, εμό 

η ιρυϋξσρα ςιμξλξγιακή πξλιςική ςηπ εςαιοίαπ γίμεςαι γμχρςή μέρχ ςξσ δικςϋξσ ςχμ 

καςαρςημάςχμ ςηπ Attica Bank και ςξσ ςμήμαςξπ ενσπηοέςηρηπ μεοιδιξϋυχμ ςηπ 

εςαιοίαπ. 
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Δ. οόπξπ επιμεοιρμξύ ςχμ δαπαμώμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

 

α) Ξι δαπάμεπ ςχμ Ξοκχςόμ Δλεγκςόμ επιμεοίζξμςαι αμά Α/Ι, βάρει ςχμ χοόμ 

ελέγυξσ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ ςημ ελεγκςική εςαιοεία, 

β) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιβαοϋμξσμ ςξ κάθε Α/Ι νευχοιρςά αμάλξγα με ςξ ϋφξπ και 

ςημ ρσυμϊςηςα ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμαλλαγόμ, 

γ) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςημ αμαλξγία ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Α/Ι ρςξ ρϋμξλξ ςξσ εμεογηςικξϋ ϊλχμ ςχμ Α/Ι, 

δ) Ξι ειρτξοέπ ασςέπ καθξοίζξμςαι και επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ϋφξπ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ  Α/Ι. 

 
5.4 Attica Διαυείοιρηπ Διαθερίμχμ Δρχςεοικξύ 

 

5.4.1 Ρσμξπςική παοξσρίαρη ςξσ Α/Ι  

 

ξ “ATTICA ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΔΘΑΗΔΡΘΛΩΜ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ”, (καλξϋμεμξ ετενήπ “Αμξιβαίξ 

Ιετάλαιξ” ή “Α/Ι.”), ρσγκοξςήθηκε ςημ 13/02/2002 (ΤΔΙ 456/Β/12.4.2002) και 

διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3283/2004 για ςα Αμξιβαία Ιετάλαια. ξ αουικϊ 

εμεογηςικϊ ςξσ Α/Ι ήςαμ 1.200.000 €, πξσ διαιοέθηκε ρε 400.000 μεοίδια ξμξμαρςικήπ 

ανίαπ 3,00 € ςξ καθέμα. ξ Α/Ι ρσρςάθηκε ρςημ Δλλάδα και είμαι αξοίρςξσ διάοκειαπ.  

Ζ λειςξσογία ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ διέπεςαι απϊ ςξ Μϊμξ 3283/2004 ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξμ Ιόδικα Δεξμςξλξγίαπ ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ καθόπ 

και ςιπ εκάρςξςε απξτάρειπ πεοί Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ. Δλεγκςέπ ςξσ Α/Ι είμαι η εςαιοεία GRANT THORNTON A.E.. 

Ιαθήκξμςα Ηεμαςξτϋλακα ςξσ A/K αρκεί η ATTICA BANK Α.T.Δ. (Ξμήοξσ 23, Αθήμα)  

Δίκςσξ ποξόθηρηπ είμαι ςξ δίκςσξ καςαρςημάςχμ ςηπ ATTICA BANK με ςημ ξπξία η 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. έυει ρσμάφει ρυεςική ρϋμβαρη 

αμςιποξρόπξσ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 15 παο. 4 ςξσ μϊμξσ 3283/2004. 

 

5.4.2 Δπεμδσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

Α. Δπεμδσςικόπ Ρκξπόπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

Ρκξπϊπ  ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ είμαι η διαςήοηρη ςηπ ανίαπ ςξσ αουικξϋ 

εμεογηςικξϋ ςξσ και η παοξυή απϊδξρηπ αμάλξγηπ με ςιπ απξδϊρειπ ρςιπ 

υοημαςαγξοέπ.  

 

Β. Δπεμδσςική Οξλιςική ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

ξ εμεογηςικϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ επεμδϋεςαι κσοίχπ, ρε πξρξρςϊ 

ςξσλάυιρςξμ 65% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ, ρε μέρα υοημαςαγξοάπ σφηλήπ 

πξιϊςηςαπ πξσ εκδίδξμςαι απϊ εκδϊςεπ πξσ έυξσμ ςημ καςαρςαςική ςξσπ έδοα ρςημ 

Δλλάδα.  ξ εμεογηςικϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ δεμ επεμδϋεςαι, άμερα ή έμμερα, 

ρε μεςξυέπ ή εμπξοεϋμαςα, ξϋςε ρε παοάγχγα υοημαςξπιρςχςικά μέρα με 

σπξκείμεμεπ ανίεπ μεςξυέπ ή εμπξοεϋμαςα 

 

ξ υαοςξτσλάκιξ ςξσ Α/Ι επεμδϋεςαι κσοίχπ ρε ποξψϊμςα υοημαςαγξοάπ σφηλήπ 

οεσρςϊςηςαπ (ECP, Repos, ποξθερμιακέπ καςαθέρειπ κλπ). Δίμαι ποξραμαςξλιρμέμξ 

ρε ελλημικά κοαςικά ξμϊλξγα και εςαιοικέπ ξμξλξγίεπ και επιλεκςικά ρε ξμϊλξγα 

νέμχμ αγξοόμ ςα ξπξία γίμξμςαι δεκςά χπ εμέυσοξ απϊ ςιπ Ιεμςοικέπ οάπεζεπ.  

 

Δπιπλέξμ ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιεί παοάγχγα ποξψϊμςα, 

απξβλέπξμςαπ ςϊρξ ρε αμςιρςάθμιρη μέοξσπ ςξσ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ πξσ 

πεοιλαμβάμεςαι ρςξ υαοςξτσλάκιξ, ϊρξ και ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη διαυείοιρή 
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ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 25 ςξσ Μ. 3283/2004 και ςιπ εκάρςξςε 

απξτάρειπ και πεοιξοιρμξϋπ ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ.   

Ζ διαυείοιρη ςχμ ποξψϊμςχμ υοημαςαγξοάπ θα γίμεςαι λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςα 

μακοξξικξμξμικά μεγέθη ςχμ διεθμόμ αγξοόμ πξσ καθξοίζξσμ ρε ρημαμςικϊ βαθμϊ  

ςημ πξοεία ςχμ επιςξκίχμ και κας’ επέκςαρη ςιπ απξδϊρειπ ςχμ ποξψϊμςχμ 

υοημαςαγξοάπ. Ξ κίμδσμξπ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ έγκειςαι κσοίχπ ρςιπ 

διακσμάμρειπ ςχμ επιςξκίχμ, καθόπ και ρςημ πιρςξληπςική ικαμϊςηςα ςχμ 

αμςιρσμβαλλξμέμχμ υοημαςξπιρςχςικόμ ιδοσμάςχμ και υαοακςηοίζεςαι υαμηλϊπ. 

Απεσθϋμεςαι ρε επεμδσςέπ πξσ είμαι διαςεθειμέμξι μα αμαλάβξσμ υαμηλϊ  κίμδσμξ με 

βοαυσποϊθερμξ επεμδσςικϊ ξοίζξμςα.  

ξ Α/Ι χπ ρημείξ αματξοάπ (benchmark) ςηπ απόδξρηπ ςξσ, έυει ςξ μημιαίξ 

Euribor. 

 

Γ. Οξοεία απξδόρεχμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  

 

Ρςξ παοακάςχ πίμακα παοαθέςξσμε ςιπ εςήριεπ και ρχοεσςικέπ  απξδϊρειπ ςξσ 

ATTICA ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΔΘΑΗΔΡΘΛΩΜ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ καςά ςημ 3εςία 2009-2011: 

 

Δςήριεπ απξδόρειπ 

Ρχοεσςική 

απόδξρη ςοιεςίαπ 

2009 2010 2011 1/1/09-31/12/11 

1,35% -1,96% -1,95% -2,57% 

 

Δ. Οοξμήθειεπ – Ένξδα - Αμξιβέπ      

    

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα  πξσ βαοϋμξσμ ςξσπ μεοιδιξϋυξσπ είμαι: 

α. ποξμήθεια διάθερηπ μέυοι 1% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ πχλξσμέμχμ μεοιδίχμ 

β. ποξμήθεια μέυοι 1% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ εναγξοαζξμέμχμ μεοιδίχμ 

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα πξσ βαοϋμξσμ ςξ Α/Ι ATTICA ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ 

ΔΘΑΗΔΡΘΛΩΜ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ είμαι: 

α) Οοξμήθεια διαυείοιρηπ η ξπξία  αμέουεςαι μέυοι 1% εςηρίχπ. Ζ ποξμήθεια 

σπξλξγίζεςαι καθημεοιμά επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  πξσ έγιμαμ καςά ςξ μήμα ασςϊ και 

ειρποάςςεςαι ρςξ ςέλξπ κάθε μήμα.  

Ζ ποξμήθεια διαυείοιρηπ πεοιλαμβάμει: 

i ςημ αμξιβή ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι.,  

ii ςημ αμξιβή ςσυϊμ ενχςεοικξϋ ρσμβξϋλξσ επεμδϋρεχμ, 

iii ςημ αμξιβή ενχςεοικξϋ διαυειοιρςή, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η διαυείοιρη ςξσ 

Αμξιβαίξσ αμαςεθεί ρε άλλη επιυείοηρη. 

β) Οοξμήθεια θεμαςξτσλακήπ μέυοι 0,1% εςηρίχπ, επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ 

ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, 

πληοχςέα αμά ςοίμημξ.  

γ) Αμξιβή ςχμ ξοκχςόμ ελεγκςόμ ξι ξπξίξι ελέγυξσμ ςιπ εκθέρειπ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Μ. 3283/04. 

δ) Ένξδα και ποξμήθειεπ ςχμ ρσμαλλαγόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ 

ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

ε) Ένξδα ςχμ ποξβλεπξμέμχμ δημξριεϋρεχμ απϊ ςξ Μ. 3283/04 πξσ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. 

ρς) Ένξδα πξσ ατξοξϋμ ςημ σπξυοεχςική απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία εμημέοχρη 

ςχμ μεοιδιξϋυχμ ςξσ Α/Ι. 

 

Ξι χπ άμχ αμξιβέπ είμαι ξι μέγιρςεπ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ καμξμιρμϊ ςξσ Α/Ι, εμό 

η ιρυϋξσρα ςιμξλξγιακή πξλιςική ςηπ εςαιοίαπ γίμεςαι γμχρςή μέρχ ςξσ δικςϋξσ ςχμ 
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καςαρςημάςχμ ςηπ Attica Bank και ςξσ ςμήμαςξπ ενσπηοέςηρηπ μεοιδιξϋυχμ ςηπ 

εςαιοίαπ. 

 

Δ. οόπξπ επιμεοιρμξύ ςχμ δαπαμώμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

 

α) Ξι δαπάμεπ ςχμ Ξοκχςόμ Δλεγκςόμ επιμεοίζξμςαι αμά Α/Ι, βάρει ςχμ χοόμ 

ελέγυξσ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ ςημ ελεγκςική εςαιοεία, 

β) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιβαοϋμξσμ ςξ κάθε Α/Ι νευχοιρςά αμάλξγα με ςξ ϋφξπ και 

ςημ ρσυμϊςηςα ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμαλλαγόμ, 

γ) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςημ αμαλξγία ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Α/Ι ρςξ ρϋμξλξ ςξσ εμεογηςικξϋ ϊλχμ ςχμ Α/Ι, 

δ) Ξι ειρτξοέπ ασςέπ καθξοίζξμςαι και επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ϋφξπ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ  Α/Ι. 

 

5.5 Attica Λικςό Δνχςεοικξύ 

 

5.5.1 Ρσμξπςική παοξσρίαρη ςξσ Α/Ι  

 

ξ “ATTICA ΛΘΙΞ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ”, (καλξϋμεμξ ετενήπ “Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ” ή “Α/Ι.”), 

ρσγκοξςήθηκε ςημ 28/07/2005 (ΤΔΙ1105/4-8-05,ΔΣΥΞΡ Β’) και διέπεςαι απϊ ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ Μ.3283/2004 για ςα Αμξιβαία Ιετάλαια. ξ αουικϊ εμεογηςικϊ ςξσ Α/Ι 

ήςαμ 24.764.168,63 Δσοό και η καθαοή ςιμή μεοιδίξσ καςά ςξ υοϊμξ ρσρςάρεόπ ςξσ 

ρε 3,00 €. ξ Α/Ι ρσρςάθηκε ρςημ Δλλάδα και είμαι αξοίρςξσ διάοκειαπ.  

 

Ζ λειςξσογία ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ διέπεςαι απϊ ςξ Μϊμξ 3283/2004 ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξμ Ιόδικα Δεξμςξλξγίαπ ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ καθόπ 

και ςιπ εκάρςξςε απξτάρειπ πεοί Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ. Δλεγκςέπ ςξσ A/K είμαι η εςαιοεία GRANT THORNTON A.E.. 

Ιαθήκξμςα Ηεμαςξτϋλακα ςξσ A/K αρκεί η ΔΗΜΘΙΖ ΠΑΟΔΕΑ ΔΚΚΑΔΞΡ Α.Δ. (Δλεσθ. 

Βεμιζέλξσ 328 - 330 Ιαλλιθέα). Δίκςσξ ποξόθηρηπ είμαι ςξ δίκςσξ καςαρςημάςχμ 

ςηπ ATTICA BANK με ςημ ξπξία η ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. έυει 

ρσμάφει ρυεςική ρϋμβαρη αμςιποξρόπξσ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 15 παο. 4 

ςξσ μϊμξσ 3283/2004. 

 

5.5.2 Δπεμδσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

Α. Δπεμδσςικόπ Ρκξπόπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

Ρκξπϊπ ςξσ Α/Ι είμαι η αϋνηρη ςηπ ανίαπ ςξσ, η ξπξία μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί 

είςε μέρχ αμαςιμήρεχπ ςχμ ςίςλχμ ρςξσπ ξπξίξσπ ςξπξθεςείςαι είςε μέρχ 

ποαγμαςξπξιήρεχπ κεοδόμ κεταλαίξσ, είςε μέρχ ειρποάνεχπ ςξκξμεοιδίχμ και 

μεοιρμάςχμ. 

 

Β. Δπεμδσςική Οξλιςική ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

ξ Α/Ι επεμδϋει κας’ ελάυιρςξμ πξρξρςϊ 10% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ ρε 

μεςξυέπ και κας’ ελάυιρςξμ πξρξρςϊ 10% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ρε ξμξλξγίεπ. ξ 

μέγιρςξ πξρξρςϊ επέμδσρηπ ρε μεςξυέπ ή ρε ξμξλξγίεπ ή ρε καςαθέρειπ και ρε μέρα 

υοημαςαγξοάπ δεμ θα σπεοβαίμει ςξ 65% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι. ξ Α/Ι 

επεμδϋει κσοίχπ, ρε πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 65% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ, ρε 

μεςξυέπ ή ρε ξμξλξγίεπ ή ρε καςαθέρειπ πξσ εκδίδξμςαι απϊ εκδϊςεπ πξσ έυξσμ ςημ 

καςαρςαςική ςξσπ έδοα εκςϊπ Δλλάδξπ. 

 

Ζ πξλιςική επιδιόνεχπ ςχμ αμχςέοχ, θα βαρίζεςαι ρςημ ενιρξοοξπημέμη 

ςξπξθέςηρη ςχμ κεταλαίχμ κσοίχπ μεςανϋ μεςξυικόμ ανιόμ και ξμξλξγιακόμ ανιόμ 
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και κσοίχπ ρςιπ αγξοέπ ςχμ εσοχπαψκόμ υχοόμ και δεσςεοεσϊμςχπ ρςημ Δλλάδα και 

ςιπ σπϊλξιπεπ υόοεπ. ξ Α/Ι δϋμαςαι μα ςξπξθεςείςαι ρε υοημαςξξικξμξμικά 

ποξψϊμςα ειδικξϋ ςϋπξσ, ςα ξπξία είμαι ειρηγμέμα ρε αμαγμχοιρμέμη απϊ ςημ 

επιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ ξογαμχμέμη αγξοά, ή και ρε μη ειρηγμέμα καπϊπιμ ειδικήπ 

έγκοιρηπ απϊ ςημ Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ. ξ μϊμιρμα με ςξ ξπξίξ διεμεογξϋμςαι 

ξι επεμδϋρειπ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ είμαι κσοίχπ ςξ Δσοό.  

 

Δπιπλέξμ ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιεί παοάγχγα ποξψϊμςα, 

απξβλέπξμςαπ ςϊρξ ρε αμςιρςάθμιρη μέοξσπ ςξσ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ πξσ 

πεοιλαμβάμεςαι ρςξ υαοςξτσλάκιξ, ϊρξ και ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη διαυείοιρή 

ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 25 ςξσ Μ. 3283/2004 και ςιπ εκάρςξςε 

απξτάρειπ και πεοιξοιρμξϋπ ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ.   

 

Ζ διαυείοιρη ςχμ μεςξυικόμ και ςχμ ξμξλξγιακόμ ανιόμ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

είμαι εμεογή με ποξςίμηρη ρςξσπ ςίςλξσπ εκείμξσπ πξσ βάρει αμαλϋρεχμ ςχμ 

θεμελιχδόμ ςξσπ ρςξιυείχμ και ςχμ μακοξξικξμξμικόμ δεδξμέμχμ σπϊρυξμςαι 

σφηλϊςεοη δσμαςή απϊδξρη με ςξμ υαμηλϊςεοξ δσμαςϊ κίμδσμξ. Ξ κίμδσμξπ ςξσ 

αμξιβαίξσ κεταλαίξσ έγκειςαι κσοίχπ ρςιπ διακσμάμρειπ ςχμ ςιμόμ ςχμ ανιόμ ρςιπ 

ξπξίεπ είμαι ςξπξθεςημέμξ. Κϊγχ ςηπ ενιρξοοξπημέμηπ ςξπξθέςηρηπ, ξ κίμδσμξπ 

υαοακςηοίζεςαι μεραίξπ ποξπ σφηλϊπ. Απεσθϋμεςαι ρε επεμδσςέπ πξσ είμαι 

διαςεθειμέμξι μα αμαλάβξσμ μεραίξ ποξπ σφηλϊ κίμδσμξ με μέρξ-μακοξποϊθερμξ 

επεμδσςικϊ ξοίζξμςα.  

ξ Α/Ι από ςημ 1
η

 Θαμξσαοίξσ 2011 χπ ρημείξ αματξοάπ (benchmark) ςηπ 

απόδξρηπ ςξσ, έυει ςξ έυει ςξ 50% ςηπ απόδξρηπ ςξσ δείκςη Eurostoxx 50 και ςξ 

50% ςηπ εςήριαπ απόδξρηπ ςξσ δείκςη Bloomberg EFFAS Total Return  3-5 Years 

Greece. 

 

Γ. Οξοεία απξδόρεχμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  και κίμδσμξι παοαγώγχμ   

 

α) Ρςξ παοακάςχ πίμακα παοαθέςξσμε ςιπ εςήριεπ και ρχοεσςικέπ  απξδϊρειπ ςξσ 

ATTICA MIKTO ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ καςά ςημ 3εςία 2009-2011: 

 

Δςήριεπ απξδόρειπ 

Ρχοεσςική 

απόδξρη ςοιεςίαπ 

2009 2010 2011 1/1/09-31/12/11 

13,04% -2,96% -12,31% -3,81% 

  

β)  Ιίμδσμξι Οαοαγόγχμ 

 

Δσμηςική Εημιά 

Υαοςξτσλακίξσ(VaR) 

31/12/2011                        

(1) 

Δσμηςική Εημιά 

Δείκςηπ Αματξοάπ 

31/12/2011                        

(2) 

Ρυέρη Δσμηςικήπ  

Εημιάπ 

31/12/2011 

(1)/(2) 

-2,33% -2,71% 85,89% 

 

Δ. Οοξμήθειεπ – Ένξδα - Αμξιβέπ         

 

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα  πξσ βαοϋμξσμ ςξσπ μεοιδιξϋυξσπ είμαι: 

α. ποξμήθεια διάθερηπ μέυοι 3% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ πχλξσμέμχμ μεοιδίχμ 

β. ποξμήθεια εναγξοάπ μέυοι 3% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ εναγξοαζξμέμχμ 

μεοιδίχμ 

 

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα πξσ βαοϋμξσμ ςξ Α/Ι  ATTICA ΛΘΙΞ 

ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ είμαι: 
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α) Οοξμήθεια διαυείοιρηπ η ξπξία  αμέουεςαι μέυοι 3% εςηρίχπ. Ζ ποξμήθεια 

σπξλξγίζεςαι καθημεοιμά επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  πξσ έγιμαμ καςά ςξ μήμα ασςϊ και 

ειρποάςςεςαι ρςξ ςέλξπ κάθε μήμα.  

Ζ ποξμήθεια διαυείοιρηπ πεοιλαμβάμει: 

i ςημ αμξιβή ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι.,  

ii ςημ αμξιβή ςσυϊμ ενχςεοικξϋ ρσμβξϋλξσ επεμδϋρεχμ, 

iii ςημ αμξιβή ενχςεοικξϋ διαυειοιρςή, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η διαυείοιρη ςξσ 

Αμξιβαίξσ αμαςεθεί ρε άλλη επιυείοηρη. 

β) Οοξμήθεια θεμαςξτσλακήπ μέυοι 0,30% εςηρίχπ, επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ 

ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, 

πληοχςέα αμά ςοίμημξ.  

γ) Αμξιβή ςχμ ξοκχςόμ ελεγκςόμ ξι ξπξίξι ελέγυξσμ ςιπ εκθέρειπ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Μ. 3283/04. 

δ) Ένξδα και ποξμήθειεπ ςχμ ρσμαλλαγόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ 

ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

ε) Ένξδα ςχμ ποξβλεπξμέμχμ δημξριεϋρεχμ απϊ ςξ Μ. 3283/04 πξσ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. 

ρς)Ένξδα πξσ ατξοξϋμ ςημ σπξυοεχςική απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία εμημέοχρη 

ςχμ μεοιδιξϋυχμ ςξσ Α/Ι. 

 

Ξι χπ άμχ αμξιβέπ είμαι ξι μέγιρςεπ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ καμξμιρμϊ ςξσ Α/Ι, εμό 

η ιρυϋξσρα ςιμξλξγιακή πξλιςική ςηπ εςαιοίαπ γίμεςαι γμχρςή μέρχ ςξσ δικςϋξσ ςχμ 

καςαρςημάςχμ ςηπ Attica Bank και ςξσ ςμήμαςξπ ενσπηοέςηρηπ μεοιδιξϋυχμ ςηπ 

εςαιοίαπ. 

 

Δ. οόπξπ επιμεοιρμξύ ςχμ δαπαμώμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

 

α) Ξι δαπάμεπ ςχμ Ξοκχςόμ Δλεγκςόμ επιμεοίζξμςαι αμά Α/Ι, βάρει ςχμ χοόμ 

ελέγυξσ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ ςημ ελεγκςική εςαιοεία, 

β) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιβαοϋμξσμ ςξ κάθε Α/Ι νευχοιρςά αμάλξγα με ςξ ϋφξπ και 

ςημ ρσυμϊςηςα ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμαλλαγόμ, 

γ) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςημ αμαλξγία ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Α/Ι ρςξ ρϋμξλξ ςξσ εμεογηςικξϋ ϊλχμ ςχμ Α/Ι, 

δ) Ξι ειρτξοέπ ασςέπ καθξοίζξμςαι και επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ϋφξπ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ  Α/Ι. 

 

5.6 Attica Ξμξλξγιώμ Δνχςεοικξύ 

 

5.6.1 Ρσμξπςική παοξσρίαρη ςξσ Α/Ι  

 

ξ “ATTICA ΞΛΞΚΞΓΘΩΜ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ”, (καλξϋμεμξ ετενήπ “Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ” ή 

“Α/Ι.”), ρσγκοξςήθηκε ςημ 28/07/2005 (ΤΔΙ1105/4-8-05,ΔΣΥΞΡ Β’) και διέπεςαι απϊ 

ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3283/2004 για ςα Αμξιβαία Ιετάλαια. ξ αουικϊ εμεογηςικϊ ςξσ 

Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ ήςαμ 24.764.168,63 Δσοό και η καθαοή ςιμή μεοιδίξσ καςά ςξ 

υοϊμξ ρσρςάρεόπ ςξσ ρε 3,00 €. ξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ ρσρςάθηκε ρςημ Δλλάδα και 

είμαι αξοίρςξσ διάοκειαπ.  

 

Ζ λειςξσογία ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ διέπεςαι απϊ ςξ Μϊμξ 3283/2004 ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξμ Ιόδικα Δεξμςξλξγίαπ ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ καθόπ 

και ςιπ εκάρςξςε απξτάρειπ πεοί Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ.  Δλεγκςέπ ςξσ A/K  είμαι η εςαιοεία  GRANT THORNTON A.E.. 

Ιαθήκξμςα Ηεμαςξτϋλακα ςξσ A/K αρκεί η ΔΗΜΘΙΖ ΠΑΟΔΕΑ ΔΚΚΑΔΞΡ Α.Δ. (Δλεσθ. 

Βεμιζέλξσ 328 - 330 Ιαλλιθέα).  Δίκςσξ ποξόθηρηπ είμαι ςξ δίκςσξ καςαρςημάςχμ 

ςηπ ATTICA ΒΑΜΙ, με ςημ ξπξία η ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. έυει 
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ρσμάφει ρυεςική ρϋμβαρη αμςιποξρόπξσ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 15 παο. 4 

ςξσ μϊμξσ 3283/2004. 

 

 5.6.2 Δπεμδσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

Α. Δπεμδσςικόπ Ρκξπόπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

Ρκξπϊπ ςξσ Α/Ι είμαι η αϋνηρη ςηπ ανίαπ ςξσ, η ξπξία μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί 

είςε μέρχ αμαςιμήρεχπ ςχμ ςίςλχμ ρςξσπ ξπξίξσπ ςξπξθεςείςαι είςε μέρχ 

ποαγμαςξπξιήρεχπ κεοδόμ κεταλαίξσ, είςε μέρχ ειρποάνεχπ ςξκξμεοιδίχμ και 

μεοιρμάςχμ. 

 

Β. Δπεμδσςική Οξλιςική ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

ξ εμεογηςικϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ επεμδϋεςαι κσοίχπ, ρε πξρξρςϊ 

ςξσλάυιρςξμ 65% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ, ρε ξμξλξγίεπ, ή και ρε μεςξυέπ μέυοι 

πξρξρςϊ 10% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Α/Ι, ξι ξπξίεπ εκδίδξμςαι απϊ εκδϊςεπ 

πξσ έυξσμ ςημ καςαρςαςική ςξσπ έδοα εκςϊπ Δλλάδξπ. 

 

Ζ πξλιςική επιδιόνεχπ ςχμ αμχςέοχ ρςϊυχμ βαρίζεςαι κσοίχπ ρςημ ςξπξθέςηρη 

κεταλαίχμ ρε ξμξλξγιακξϋπ ςίςλξσπ κσοίχπ ρςιπ διεθμείπ κεταλαιαγξοέπ και 

δεσςεοεσϊμςχπ ρςημ Δλλάδα. ξ αμξιβαίξ κετάλαιξ μπξοεί μα ςξπξθεςείςαι και ρε 

μεςξυικξϋπ ςίςλξσπ κσοίχπ ρςιπ εσοχπαψκέπ αγξοέπ πξσ βάρει αμαλϋρεχμ ςχμ 

θεμελιχδόμ ςξσπ ρςξιυείχμ σπϊρυξμςαι πεοιρρϊςεοα κέοδη με ςξμ υαμηλϊςεοξ 

δσμαςϊ κίμδσμξ. ξ αμξιβαίξ κετάλαιξ δϋμαςαι μα ςξπξθεςείςαι ρε 

υοημαςξξικξμξμικά ποξψϊμςα ειδικξϋ ςϋπξσ, ςα ξπξία είμαι ειρηγμέμα ρε 

αμαγμχοιρμέμη απϊ ςημ επιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ ξογαμχμέμη αγξοά, ή και ρε μη 

ειρηγμέμα καςϊπιμ ειδικήπ έγκοιρηπ απϊ ςημ Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ. ξ μϊμιρμα 

με ςξ ξπξίξ διεμεογξϋμςαι ξι επεμδϋρειπ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ είμαι κσοίχπ ςξ 

Δσοό. Δπιπλέξμ ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιεί παοάγχγα 

ποξψϊμςα, απξβλέπξμςαπ ςϊρξ ρε αμςιρςάθμιρη μέοξσπ ςξσ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ 

πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ υαοςξτσλάκιξ, ϊρξ και ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη 

διαυείοιρή ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 25 ςξσ Μ. 3283/2004 και ςιπ 

εκάρςξςε απξτάρειπ και πεοιξοιρμξϋπ ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ.   

 

Ζ διαυείοιρη ςχμ ξμξλξγιακόμ και ςχμ μεςξυικόμ ανιόμ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

είμαι εμεογή με ποξςίμηρη ρςξσπ ςίςλξσπ εκείμξσπ πξσ βάρει αμαλϋρεχμ ςχμ 

μακοξξικξμξμικόμ δεδξμέμχμ και ςχμ θεμελιχδόμ ςξσπ ρςξιυείχμ σπϊρυξμςαι 

σφηλϊςεοη δσμαςή απϊδξρη με ςξμ υαμηλϊςεοξ δσμαςϊ κίμδσμξ. Ξ 

αμαλαμβαμϊμεμξπ κίμδσμξπ έγκειςαι ρςημ διακϋμαμρη ςχμ ςιμόμ ςχμ ξμξλϊγχμ 

ρυεςιζϊμεμξπ με ςημ πξοεία ςχμ επιςξκίχμ, ςχμ μακοξξικξμξμικόμ μεγεθόμ καθόπ 

και απϊ ςξμ πιρςχςικϊ κίμδσμξ ςχμ εκδξςόμ ςχμ ξμξλϊγχμ. Ξ βαθμϊπ επεμδσςικξϋ 

κιμδϋμξσ υαοακςηοίζεςαι μεραίξπ. Απεσθϋμεςαι ρε επεμδσςέπ πξσ είμαι διαςεθειμέμξι 

μα αμαλάβξσμ μεραίξ κίμδσμξ με μακοξποϊθερμξ επεμδσςικϊ ξοίζξμςα.  

ξ Α/Ι από ςημ 1
η

 Θαμξσαοίξσ 2011 χπ ρημείξ αματξοάπ (benchmark) ςηπ 

απόδξρηπ ςξσ, έυει ςημ εςήρια απόδξρη ςξσ δείκςη Bloomberg EFFAS Total Return 

3-5 Years Euroblock. 
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Γ. Οξοεία απξδόρεχμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  και κίμδσμξι παοαγώγχμ   

 

α) Ρςξ παοακάςχ πίμακα παοαθέςξσμε ςιπ εςήριεπ και ρχοεσςικέπ  απξδϊρειπ ςξσ 

ATTICA ΞΛΞΚΞΓΘΩΜ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ καςά ςημ 3εςία 2009-2011: 

 

Δςήριεπ απξδόρειπ 

Ρχοεσςική 

απόδξρη ςοιεςίαπ 

2009 2010 2011 1/1/09-31/12/11 

3,30% -4,97% -5,27% -7,01% 

  

β)  Ιίμδσμξι Οαοαγόγχμ 

 

Δσμηςική Εημιά 

Υαοςξτσλακίξσ(VaR) 

31/12/2011                     

  (1) 

Δσμηςική Εημιά 

Δείκςηπ Αματξοάπ 

31/12/2011                     

   (2) 

Ρυέρη Δσμηςικήπ  

Εημιάπ 

31/12/2011 

(1)/(2) 

-0,30% -0,71% 43,01% 

 

Δ. Οοξμήθειεπ – Ένξδα - Αμξιβέπ     

     

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα  πξσ βαοϋμξσμ ςξσπ μεοιδιξϋυξσπ είμαι: 

α. ποξμήθεια διάθερηπ μέυοι 2% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ πχλξσμέμχμ μεοιδίχμ 

β. ποξμήθεια μέυοι 2% επί ςηπ καθαοήπ ςιμήπ ςχμ εναγξοαζξμέμχμ μεοιδίχμ 

Ξι ποξμήθειεπ, αμξιβέπ και λξιπά ένξδα πξσ βαοϋμξσμ ςξ Α/Ι ATTICA ΞΛΞΚΞΓΘΩΜ 

ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ είμαι: 

α) Οοξμήθεια διαυείοιρηπ η ξπξία  αμέουεςαι μέυοι 2% εςηρίχπ. Ζ ποξμήθεια 

σπξλξγίζεςαι καθημεοιμά επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  πξσ έγιμαμ καςά ςξ μήμα ασςϊ και 

ειρποάςςεςαι ρςξ ςέλξπ κάθε μήμα.  

Ζ ποξμήθεια διαυείοιρηπ πεοιλαμβάμει: 

i ςημ αμξιβή ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι.,  

ii ςημ αμξιβή ςσυϊμ ενχςεοικξϋ ρσμβξϋλξσ επεμδϋρεχμ, 

iii ςημ αμξιβή ενχςεοικξϋ διαυειοιρςή, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η διαυείοιρη ςξσ 

Αμξιβαίξσ αμαςεθεί ρε άλλη επιυείοηρη. 

β) Οοξμήθεια θεμαςξτσλακήπ μέυοι 0,30% εςηρίχπ, επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ 

ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ, 

πληοχςέα αμά ςοίμημξ.  

γ) Αμξιβή ςχμ ξοκχςόμ ελεγκςόμ ξι ξπξίξι ελέγυξσμ ςιπ εκθέρειπ ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Μ. 3283/04. 

δ) Ένξδα και ποξμήθειεπ ςχμ ρσμαλλαγόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ 

ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ. 

ε) Ένξδα ςχμ ποξβλεπξμέμχμ δημξριεϋρεχμ απϊ ςξ Μ. 3283/04 πξσ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ. 

ρς)Ένξδα πξσ ατξοξϋμ ςημ σπξυοεχςική απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία εμημέοχρη 

ςχμ μεοιδιξϋυχμ ςξσ Α/Ι. 

 

Ξι χπ άμχ αμξιβέπ είμαι ξι μέγιρςεπ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ καμξμιρμϊ ςξσ Α/Ι, εμό 

η ιρυϋξσρα ςιμξλξγιακή πξλιςική ςηπ εςαιοίαπ γίμεςαι γμχρςή μέρχ ςξσ δικςϋξσ ςχμ 

καςαρςημάςχμ ςηπ Attica Bank και ςξσ ςμήμαςξπ ενσπηοέςηρηπ μεοιδιξϋυχμ ςηπ 

εςαιοίαπ. 
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Δ. οόπξπ επιμεοιρμξύ ςχμ δαπαμώμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

 

α) Ξι δαπάμεπ ςχμ Ξοκχςόμ Δλεγκςόμ επιμεοίζξμςαι αμά Α/Ι, βάρει ςχμ χοόμ 

ελέγυξσ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ ςημ ελεγκςική εςαιοεία, 

β) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιβαοϋμξσμ ςξ κάθε Α/Ι νευχοιρςά αμάλξγα με ςξ ϋφξπ και 

ςημ ρσυμϊςηςα ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμαλλαγόμ, 

γ) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςημ αμαλξγία ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Α/Ι ρςξ ρϋμξλξ ςξσ εμεογηςικξϋ ϊλχμ ςχμ Α/Ι, 

δ) Ξι ειρτξοέπ ασςέπ καθξοίζξμςαι και επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ϋφξπ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ  Α/Ι. 

 
5.7 Attica Marathon Λεςξυικό Δρχςεοικξύ 

 

5.7.1 Ρσμξπςική παοξσρίαρη ςξσ Α/Ι 

 

ξ “ATTICA MARATHON ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ”, (καλξϋμεμξ ετενήπ “Αμξιβαίξ 

Ιετάλαιξ” ή “Α/Ι.”), ρσγκοξςήθηκε ςημ 18/3/2008 (Απϊταρη Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ 9/813/18-3-2008) και διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3283/2004 για 

ςα Αμξιβαία Ιετάλαια. ξ αουικϊ εμεογηςικϊ ςξσ Α/ Ι ήςαμ 1.200.000 €, πξσ 

διαιοέθηκε ρε 120.000 μεοίδια ξμξμαρςικήπ ανίαπ 10,00 € ςξ καθέμα. ξ Α/Ι 

ρσρςάθηκε ρςημ Δλλάδα και είμαι αξοίρςξσ διάοκειαπ.  

 

Ζ λειςξσογία ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ διέπεςαι απϊ ςξ Μϊμξ 3283/2004 ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξμ Ιόδικα Δεξμςξλξγίαπ ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ καθόπ 

και ςιπ εκάρςξςε απξτάρειπ πεοί Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ. Δλεγκςέπ ςξσ Α/Ι είμαι η Δςαιοία GRANT THORNTON A.E.. 

Ιαθήκξμςα Ηεμαςξτϋλακα ςξσ A/K αρκεί η ATTICA BANK A.T.E. (Ξμήοξσ 23, Αθήμα)  

Δίκςσξ ποξόθηρηπ είμαι ςξ δίκςσξ καςαρςημάςχμ ςηπ ATTICA BANK A.T.E. με ςημ 

ξπξία η ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. έυει ρσμάφει ρυεςική ρϋμβαρη 

αμςιποξρόπξσ. 

 

5.7.2 Δπεμδσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

Α. Δπεμδσςικόπ Ρκξπόπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

Ρκξπϊπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ “ATTICA MARATHON ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ” 

είμαι μα ποξρτέοει ρςξσπ μακοξποϊθερμξσπ επεμδσςέπ ςη δσμαςϊςηςα επίςεσνηπ 

σπεοανιόμ μέρχ εμϊπ διατξοξπξιημέμξσ υαοςξτσλακίξσ κσοίχπ εκδξςόμ με 

καςαρςαςική έδοα ρςημ Δλλάδα.   

 

Β. Δπεμδσςική Οξλιςική ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

Για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςξσ ρκξπξϋ ασςξϋ ςξ εμεογηςικϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

επεμδϋεςαι κσοίχπ, ρε πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 65% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ, ρε έμα 

διατξοξπξιημέμξ υαοςξτσλάκιξ μεςξυικόμ ςίςλχμ πξσ εκδίδξμςαι απϊ εκδϊςεπ πξσ 

έυξσμ ςημ καςαρςαςική ςξσπ έδοα ρςημ Δλλάδα, και καςά δεϋςεοξ λϊγξ ρε 

ξμξλξγιακξϋπ ςίςλξσπ και ποξψϊμςα ςηπ υοημαςαγξοάπ. 

Ζ επεμδσςική πξλιςική ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ αρκείςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ 

ςηπ απϊταρηπ 1/317/2004 ςξσ Δ.Ρ. ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ ϊπχπ εκάρςξςε 

θα ιρυϋει, και ϊπξιαπ άλληπ απϊταρηπ εκδξθεί κας’ ενξσριξδϊςηρη ςξσ άοθοξσ 21 

παο 5 ςξσ Μ. 3283/2004 ρυεςικά με ςημ   καςηγξοιξπξίηρη ςχμ αμξιβαίχμ 

κεταλαίχμ. 

ξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ επιςοέπεςαι μα επεμδϋει, ρςξ πλαίριξ ςηπ επεμδσςικήπ 

πξλιςικήπ ςξσ, ρϋμτχμα με ςξμ Ιαμξμιρμϊ ςξσ και ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ μϊμξσ, 
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ρε παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά μέρα, ετϊρξμ η έκθερη ρε κίμδσμξ ςχμ 

σπξκείμεμχμ ρςξιυείχμ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ δεμ σπεοβαίμει, αθοξιρςικά, ςα 

επεμδσςικά ϊοια πξσ αματέοξμςαι ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ μ. 3283/2004 

ςα ξπξία αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 6 ςξσ παοϊμςξπ Ιαμξμιρμξϋ. Ζ Δπιςοξπή 

Ιεταλαιαγξοάπ δϋμαςαι μα επιςοέπει, ϊςαμ ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ επεμδϋει ρε 

παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά μέρα με σπξκείμεμη ανία δείκςη, ξι επεμδϋρειπ ασςέπ 

μα μημ ρσμδσάζξμςαι με ςα εμ λϊγχ επεμδσςικά ϊοια. 

ξ Α/Ι χπ ρημείξ αματξοάπ (benchmark) ςηπ απόδξρηπ ςξσ, έυει ςξ ρύμθεςξ 

δείκςη πξσ απαοςίζεςαι από ςξσπ δείκςεπ FTSE Mid 40 και FTSE Small Cap 80 ρε 

πξρξρςά 70% και 30% αμςίρςξιυα. 

 

Γ. Οξοεία απξδόρεχμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ και κίμδσμξι παοαγώγχμ   

α) Ξι ρχοεσςική απϊδξρη ςξσ ATTICA MARATHON ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ έυει χπ 

ενήπ: 

 

Δςήριεπ απξδόρειπ 

Ρχοεσςική  απόδξρη  

από έμαονη 

2009 2010 2011 01/01/09-31/12/11 

21,30% -28,53% -41,56% -49,34% 

 

β) Ιίμδσμξι Οαοαγόγχμ 

 

Δσμηςική Εημιά 

Υαοςξτσλακίξσ(VaR) 

31/12/2011                     

   (1) 

Δσμηςική Εημιά 

Δείκςηπ Αματξοάπ 

31/12/2011                       

 (2) 

Ρυέρη Δσμηςικήπ  

Εημιάπ 

31/12/2011 

(1)/(2) 

-3,33% -5,66% 58,77% 

 

Δ. Οοξμήθειεπ – Ένξδα - Αμξιβέπ         

 

Οοξμήθειεπ πξσ επιβαοϋμξσμ ςξσπ μεοιδιξϋυξσπ ςξσ Α/Ι: 

α. Οοξμήθεια διάθερηπ μεοιδίχμ, μέυοι 3% επί ςηπ ανίαπ ςχμ πχλξσμέμχμ 

μεοιδίχμ. 

β. Οοξμήθεια εναγξοάπ μεοιδίχμ, μέυοι 3% επί ςηπ ανίαπ ςχμ εναγξοαζξμέμχμ 

μεοιδίχμ. 

 

Οοξμήθειεπ και ένξδα πξσ βαοϋμξσμ ςξ εμεογηςικϊ ςξσ Α/Ι: 

α. Οοξμήθεια διαυείοιρηπ ρςημ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι., χπ ενήπ: 

 

Ρςαθεοή ποξμήθεια διαυείοιρηπ η ξπξία αμέουεςαι μέυοι 2% εςηρίχπ. Ζ ποξμήθεια 

σπξλξγίζεςαι καθημεοιμά επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  πξσ έγιμαμ καςά ςξ μήμα ασςϊ και 

ειρποάςςεςαι ρςξ ςέλξπ κάθε μήμα.  

 

Ζ ποξμήθεια διαυείοιρηπ πεοιλαμβάμει: 

i ςημ αμξιβή ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι.,  

ii ςημ αμξιβή ςσυϊμ ενχςεοικξϋ ρσμβξϋλξσ επεμδϋρεχμ, 

iii ςημ αμξιβή ενχςεοικξϋ διαυειοιρςή, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η διαυείοιρη ςξσ 

Αμξιβαίξσ αμαςεθεί ρε άλλη επιυείοηρη. 

 

Λεςαβληςή αμξιβή διαυείοιρηπ (“performance fee”) αμεουϊμεμη ρε πξρξρςϊ μέυοι και 

20% επί ςηπ ςσυϊμ θεςικήπ διατξοάπ μεςανϋ ςηπ απϊδξρηπ ςηπ καθαοήπ ςιμήπ 

μεοιδίξσ και ςξσ EURIBOR δχδεκαμήμξσ. Ζ απϊδξρη ςηπ καθαοήπ ςιμήπ μεοιδίξσ 

ξοίζεςαι χπ ςξ πηλίκξ ςηπ διατξοάπ ςηπ καθαοήπ ςιμήπ μεοιδίξσ ρςξ ςέλξπ κάθε 
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ημεοξλξγιακξϋ έςξσπ απϊ ασςήμ ρςξ ςέλξπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ ημεοξλξγιακξϋ έςξσπ 

δια ςημ καθαοή ςιμή μεοιδίξσ ρςξ ςέλξπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ ημεοξλξγιακξϋ έςξσπ. 

 

Ωπ “EURIBOR” δχδεκαμήμξσ ξοίζεςαι ςξ επιςϊκιξ ρςξ ξπξίξ ποξρτέοξμςαι δϋξ 

εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςξσ ημεοξλξγιακξϋ έςξσπ για ςξ ξπξίξ 

ποϊκειςαι μα εταομξρθεί, διαςοαπεζικέπ ποξθερμιακέπ καςαθέρειπ ρε Δσοό εμςϊπ 

ςηπ ζόμηπ ςξσ Δσοό απϊ μία ςοάπεζα «ποόςηπ ςάνεχπ» ρε μια άλλη ρςιπ 11.00 όοα 

Βοσνελλόμ ρϋμτχμα με ςξ Ιόδικα Δεξμςξλξγίαπ ”EURIBOR”, για υοξμικϊ διάρςημα 

πξσ αουίζει ςημ ποόςη ημέοα ςηπ δχδεκάμημηπ πεοιϊδξσ αματξοάπ και για 

διάρςημα ίρηπ διάοκειαπ με ςημ πεοίξδξ ασςή. ξ χπ άμχ επιςϊκιξ εμταμίζεςαι ρςημ 

ξθϊμη REUTERS με ςημ έμδεινη “EURIBOR” Διδικά για ςημ ποόςη διαυειοιρςική υοήρη, 

χπ EURIBOR δχδεκαμήμξσ λαμβάμεςαι ςξ αμχςέοχ επιςϊκιξ ϊπχπ ποξρτέοεςαι δϋξ 

εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ημέοα ρϋρςαρηπ ςξσ Α/Ι. Οοϊβλεφη για ςημ αμξιβή 

ασςή θα λξγίζεςαι ημεοήρια και η ςσυϊμ ποξκϋπςξσρα μεςαβληςή αμξιβή διαυείοιρηπ 

θα πληοόμεςαι μέρα ρε δέκα μέοεπ απϊ ςξ πέοαπ ςξσ ημεοξλξγιακξϋ έςξσπ ρςξ 

ξπξίξ ατξοά. Βάρη σπξλξγιρμξϋ θα είμαι η καθαοή ςιμή και ςα κσκλξτξοξϋμςα 

μεοίδια πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ απξςίμηρη ςηπ αμέρχπ ποξηγξϋμεμηπ ημέοαπ. 

Ιας΄ εναίοερη, για ςημ ποόςη διαυειοιρςική υοήρη, ρςη θέρη ςηπ καθαοήπ ςιμήπ 

μεοιδίξσ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ έςξσπ, θα λαμβάμεςαι σπϊφη η καθαοή ςιμή ρϋρςαρηπ 

Δσοό Δέκα (€10). Ρςιπ ςιμέπ ασςέπ ρσμπεοιλαμβάμεςαι και η αμξιβή ςξσ ρσμβξϋλξσ 

επεμδϋρεχμ ή/και ςξσ διαυειοιρςή ςξσ Α/Ι πξσ ςξσ έυξσμ ςσυϊμ αμαςεθεί αμςίρςξιυα 

καθήκξμςα.  

 

β. Οοξμήθεια Ηεμαςξτσλακήπ. Ξ Ηεμαςξτϋλακαπ δικαιξϋςαι ποξμήθεια 

θεμαςξτσλακήπ μέυοι 0,20% εςηρίχπ επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ 

απξςιμήρεχμ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ πληοχςέα αμά 

ςοίμημξ. 

 

γ. Αμξιβή ςχμ ξοκχςόμ ελεγκςόμ ξι ξπξίξι ελέγυξσμ ςιπ εκθέρειπ ςξσ αμξιβαίξσ 

κεταλαίξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Μ. 3283/2004, 

δ. Ένξδα και ποξμήθειεπ ρσμαλλαγόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ 

αμξιβαίξσ κεταλαίξσ, 

ε.  Ένξδα ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ δημξριεϋρεχμ απϊ ςξ Μ. 3283/2004 πξσ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ, 

ρς. Ένξδα πξσ ατξοξϋμ ςημ σπξυοεχςική απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία εμημέοχρη 

ςχμ μεοιδιξϋυχμ, 

 

Ξι χπ άμχ αμξιβέπ είμαι ξι μέγιρςεπ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ καμξμιρμϊ ςξσ Α/Ι, εμό 

η ιρυϋξσρα ςιμξλξγιακή πξλιςική ςηπ Δςαιοίαπ γίμεςαι γμχρςή μέρχ ςξσ δικςϋξσ ςχμ 

καςαρςημάςχμ ςηπ Attica Bank και ςξσ ςμήμαςξπ ενσπηοέςηρηπ μεοιδιξϋυχμ ςηπ 

Δςαιοίαπ. 

 

Δ. οόπξπ επιμεοιρμξύ ςχμ δαπαμώμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

 

α) Ξι δαπάμεπ ςχμ Ξοκχςόμ Δλεγκςόμ επιμεοίζξμςαι αμά Α/Ι, βάρει ςχμ χοόμ 

ελέγυξσ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ ςημ ελεγκςική εςαιοεία, 

β) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιβαοϋμξσμ ςξ κάθε Α/Ι νευχοιρςά αμάλξγα με ςξ ϋφξπ και 

ςημ ρσυμϊςηςα ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμαλλαγόμ, 

γ) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςημ αμαλξγία ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Α/Ι ρςξ ρϋμξλξ ςξσ εμεογηςικξϋ ϊλχμ ςχμ Α/Ι, 

δ) Ξι ειρτξοέπ ασςέπ καθξοίζξμςαι και επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ϋφξπ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ  Α/Ι. 
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5.8 Attica Real Estate Λεςξυικό Δνχςεοικξύ 

 

5.8.1 Ρσμξπςική παοξσρίαρη ςξσ Α/Ι  

 

ξ “ATTICA REAL ESTATE ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ”, (καλξϋμεμξ ετενήπ “Αμξιβαίξ 

Ιετάλαιξ” ή “Α/Ι.”), ρσγκοξςήθηκε ςημ 18/3/2008 (Απϊταρη Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ 9/813/18-3-2008) και διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3283/2004 για 

ςα Αμξιβαία Ιετάλαια. ξ αουικϊ εμεογηςικϊ ςξσ Α/ Ι ήςαμ 1.200.000 €, πξσ 

διαιοέθηκε ρε 120.000 μεοίδια ξμξμαρςικήπ ανίαπ 10,00 € ςξ καθέμα. ξ Α/Ι 

ρσρςάθηκε ρςημ Δλλάδα και είμαι αξοίρςξσ διάοκειαπ.  

 

Ζ λειςξσογία ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ διέπεςαι απϊ ςξ Μϊμξ 3283/2004 ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξμ Ιόδικα Δεξμςξλξγίαπ ςχμ Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ καθόπ 

και ςιπ εκάρςξςε απξτάρειπ πεοί Αμξιβαίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Ιεταλαιαγξοάπ.  Δλεγκςέπ ςξσ A/K είμαι η Δςαιοία  GRANT THORNTON A.E.. 

Ιαθήκξμςα Ηεμαςξτϋλακα ςξσ A/K  αρκεί η ΔΗΜΘΙΖ ΠΑΟΔΕΑ ΔΚΚΑΔΞΡ Α.Δ. (Δλεσθ. 

Βεμιζέλξσ 328 - 330 Ιαλλιθέα).  Δίκςσξ ποξόθηρηπ είμαι ςξ δίκςσξ καςαρςημάςχμ 

ςηπ ATTICA BANK A.T.E. με ςημ ξπξία η ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. 

έυει ρσμάφει ρυεςική ρϋμβαρη αμςιποξρόπξσ. 

 

5.8.2 Δπεμδσςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

Α. Δπεμδσςικόπ Ρκξπόπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

Ρκξπϊπ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ “ATTICA REAL ESTATE ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ” 

είμαι μα ποξρτέοει ρςξσπ μακοξποϊθερμξσπ επεμδσςέπ ςη δσμαςϊςηςα επίςεσνηπ 

σπεοανιόμ μέρχ εμϊπ διατξοξπξιημέμξσ υαοςξτσλακίξσ κσοίχπ εκδξςόμ με 

καςαρςαςική έδοα ρςξ Δνχςεοικϊ.  

 

Β. Δπεμδσςική Οξλιςική ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ   

 

Για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςξσ ρκξπξϋ ασςξϋ ςξ εμεογηςικϊ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

επεμδϋεςαι κσοίχπ, ρε μεςξυικξϋπ ςίςλξσπ Δςαιοιόμ Διαυείοιρηπ Ακίμηςηπ Οεοιξσρίαπ 

ρε πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 65% ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ, ρε έμα διατξοξπξιημέμξ 

υαοςξτσλάκιξ μεςξυικόμ ςίςλχμ πξσ εκδίδξμςαι απϊ εκδϊςεπ πξσ έυξσμ ςημ 

καςαρςαςική ςξσπ έδοα ρςξ Δνχςεοικϊ, και καςά δεϋςεοξ λϊγξ ρε ξμξλξγιακξϋπ 

ςίςλξσπ και ποξψϊμςα ςηπ υοημαςαγξοάπ.  

Δπιπλέξμ ςξ Αμξιβαίξ Ιετάλαιξ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιεί παοάγχγα ποξψϊμςα, 

απξβλέπξμςαπ ςϊρξ ρε αμςιρςάθμιρη μέοξσπ ςξσ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ πξσ 

πεοιλαμβάμεςαι ρςξ υαοςξτσλάκιξ, ϊρξ και ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη διαυείοιρή 

ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 25 ςξσ Μ. 3283/2004 και ςιπ εκάρςξςε 

απξτάρειπ και πεοιξοιρμξϋπ ςηπ Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ.   

Ζ διαυείοιρη ςχμ μεςξυικόμ ανιόμ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ είμαι εμεογή,  με 

ποξςίμηρη ρςξσπ ςίςλξσπ εκείμξσπ πξσ βάρει αμαλϋρεχμ ςχμ θεμελιχδόμ ςξσπ 

ρςξιυείχμ και ςχμ μακοξξικξμξμικόμ δεδξμέμχμ σπϊρυξμςαι σφηλϊςεοη δσμαςή 

απϊδξρη με ςξμ υαμηλϊςεοξ δσμαςϊ κίμδσμξ. Δπίρηπ η διαυείοιρη έυει χπ ρκξπϊ ςξμ 

πεοιξοιρμϊ ςξσ κιμδϋμξσ, μέρχ ςηπ διαρπξοάπ ςξσ μεςξυικξϋ υαοςξτσλακίξσ, ςϊρξ 

ρε κλαδικϊ ϊρξ και ρε εςαιοικϊ επίπεδξ. Ξ κίμδσμξπ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

έγκειςαι κσοίχπ ρςιπ διακσμάμρειπ ςχμ ςιμόμ ςχμ ανιόμ ρςιπ ξπξίεπ είμαι 

ςξπξθεςημέμξ. Κϊγχ ςχμ ςξπξθεςήρεχμ ρε μεςξυικξϋπ ςίςλξσπ ξι ξπξίξι 

διακοίμξμςαι για ςημ σφηλή μεςαβληςϊςηςα ςξσπ, ξ κίμδσμξπ υαοακςηοίζεςαι σφηλϊπ. 

Απεσθϋμεςαι ρε επεμδσςέπ πξσ είμαι διαςεθειμέμξι μα αμαλάβξσμ σφηλϊ κίμδσμξ με 

μακοξποϊθερμξ επεμδσςικϊ ξοίζξμςα.  

ξ Α/Ι χπ ρημείξ αματξοάπ (benchmark) ςηπ απόδξρηπ ςξσ, έυει ςξ FTSE 

EPRA/NAREIT Global. 
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Γ. Οξοεία απξδόρεχμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ και κίμδσμξι παοαγώγχμ   

α) Ξι ρχοεσςική απϊδξρη ςξσ  ATTICA REAL ESTATE ΛΔΞΥΘΙΞ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ έυει χπ 

ενήπ: 

 

Δςήριεπ απξδόρειπ 

Ρχοεσςική  απόδξρη  

από έμαονη 

2009 2010 2011 01/01/09-31/12/11 

22,51% 11,28% -7,42% 26,22% 

 

β) Ιίμδσμξι Οαοαγόγχμ 

 

Δσμηςική Εημιά 

Υαοςξτσλακίξσ(VaR) 

31/12/2011                        

(1) 

Δσμηςική Εημιά 

Δείκςηπ Αματξοάπ 

31/12/2011                      

 (2) 

Ρυέρη Δσμηςικήπ  

Εημιάπ 

31/12/2011 

(1)/(2) 

-2,94% -3,17% 92,68% 

 

Δ. Οοξμήθειεπ – Ένξδα - Αμξιβέπ         

Οοξμήθειεπ πξσ βαοϋμξσμ ςξσπ μεοιδιξϋυξσπ: 

 

α. Οοξμήθεια διάθερηπ μεοιδίχμ, μέυοι 3% επί ςηπ ανίαπ ςχμ πχλξσμέμχμ μεοιδίχμ. 

β. Οοξμήθεια εναγξοάπ μεοιδίχμ, μέυοι 3% επί ςηπ ανίαπ ςχμ εναγξοαζξμέμχμ 

μεοιδίχμ. 

Οοξμήθειεπ και ένξδα πξσ βαοϋμξσμ ςξ εμεογηςικϊ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ: 

 

α. Οοξμήθεια διαυείοιρηπ ρςημ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι., χπ ενήπ: 

Ρςαθεοή ποξμήθεια διαυείοιρηπ η ξπξία  αμέουεςαι μέυοι 3% εςηρίχπ. Ζ ποξμήθεια 

σπξλξγίζεςαι καθημεοιμά επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ απξςιμήρεχμ ςξσ 

καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ  πξσ έγιμαμ καςά ςξ μήμα ασςϊ και 

ειρποάςςεςαι ρςξ ςέλξπ κάθε μήμα.  

Ζ ποξμήθεια διαυείοιρηπ πεοιλαμβάμει: 

i ςημ αμξιβή ςηπ Α.Δ.Δ.Α.Ι.,  

ii ςημ αμξιβή ςσυϊμ ενχςεοικξϋ ρσμβξϋλξσ επεμδϋρεχμ, 

iii ςημ αμξιβή ενχςεοικξϋ διαυειοιρςή, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η διαυείοιρη ςξσ 

Αμξιβαίξσ αμαςεθεί ρε άλλη επιυείοηρη. 

 

β. Οοξμήθεια Ηεμαςξτσλακήπ. Ξ Ηεμαςξτϋλακαπ δικαιξϋςαι ποξμήθεια 

θεμαςξτσλακήπ μέυοι 0,30% εςηρίχπ επί ςξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ ημεοηρίχμ 

απξςιμήρεχμ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ πληοχςέα αμά 

ςοίμημξ. 

γ. Αμξιβή ςχμ ξοκχςόμ ελεγκςόμ ξι ξπξίξι ελέγυξσμ ςιπ εκθέρειπ ςξσ αμξιβαίξσ 

κεταλαίξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ Μ. 3283/2004, 

δ. Ένξδα και ποξμήθειεπ ρσμαλλαγόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ 

αμξιβαίξσ κεταλαίξσ. 

ε. Ένξδα ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ δημξριεϋρεχμ απϊ ςξ Μ. 3283/2004 πξσ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι για λξγαοιαρμϊ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ, 

ρς. Ένξδα πξσ ατξοξϋμ ςημ σπξυοεχςική απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία εμημέοχρη 

ςχμ μεοιδιξϋυχμ. 

 

Ξι χπ άμχ αμξιβέπ είμαι ξι μέγιρςεπ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ καμξμιρμϊ ςξσ Α/Ι, εμό 

η ιρυϋξσρα ςιμξλξγιακή πξλιςική ςηπ Δςαιοίαπ γίμεςαι γμχρςή μέρχ ςξσ δικςϋξσ ςχμ 

καςαρςημάςχμ ςηπ Attica Bank και ςξσ ςμήμαςξπ ενσπηοέςηρηπ μεοιδιξϋυχμ ςηπ 

Δςαιοίαπ. 
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Δ. οόπξπ επιμεοιρμξύ ςχμ δαπαμώμ ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

 

α) Ξι δαπάμεπ ςχμ Ξοκχςόμ Δλεγκςόμ επιμεοίζξμςαι αμά Α/Ι, βάρει ςχμ χοόμ 

ελέγυξσ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ ςημ ελεγκςική εςαιοεία, 

β) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιβαοϋμξσμ ςξ κάθε Α/Ι νευχοιρςά αμάλξγα με ςξ ϋφξπ και 

ςημ ρσυμϊςηςα ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρσμαλλαγόμ, 

γ) Ξι δαπάμεπ ασςέπ επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςημ αμαλξγία ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ 

Α/Ι ρςξ ρϋμξλξ ςξσ εμεογηςικξϋ ϊλχμ ςχμ Α/Ι, 

δ) Ξι ειρτξοέπ ασςέπ καθξοίζξμςαι και επιμεοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ϋφξπ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ςξσ  Α/Ι. 

 

6. Τξοξλξγικό Ιαθερςώπ 

 

ξ τξοξλξγικϊ καθερςόπ ςχμ 

αμξιβαίχμ κεταλαίχμ διέπεςαι απϊ 

ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 33 ςξσ Μ. 

3283/2004 και ςξσ άοθοξσ 15 ςξσ 

Μ.3522/2006 ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋξσμ. 

 

Αμαλσςικά: 

α) Ζ ποάνη ρϋρςαρηπ αμξιβαίξσ 

κεταλαίξσ, η διάθερη και η εναγξοά 

ςχμ μεοιδίχμ ςξσ  απαλλάρρξμςαι 

απϊ κάθε τϊοξ, ςέλξπ, ςέλξπ 

υαοςξρήμξσ, ειρτξοά, δικαίχμα ή 

ξπξιαδήπξςε άλλη επιβάοσμρη σπέο 

ςξσ Δημξρίξσ, μξμικόμ ποξρόπχμ 

δημξρίξσ δικαίξσ και γεμικόπ ςοίςχμ.  

 

β) α ειρξδήμαςα απϊ κιμηςέπ ανίεπ 

πξσ απξκςξϋμ ςα αμξιβαία κετάλαια 

απϊ ςημ ημεδαπή ή αλλξδαπή 

απαλλάρρξμςαι ςηπ τξοξλξγίαπ 

ειρξδήμαςξπ  και δεμ σπϊκειμςαι ρε 

παοακοάςηρη τϊοξσ. Διδικά για ςξσ 

ςϊκξσπ ξμξλξγιακόμ δαμείχμ, η 

απαλλαγή ιρυϋει με ςημ ποξωπϊθερη 

ϊςι ξι ςίςλξι απϊ ςξσπ ξπξίξσπ 

ποξκϋπςξσμ ξι ςϊκξι ασςξί έυξσμ 

απξκςηθεί ςξσλάυιρςξμ ςοιάμςα (30) 

ημέοεπ ποιμ απϊ ςξ υοϊμξ πξσ έυει 

ξοιρθεί για ςημ εναογϋοχρη  ςχμ 

ςξκξμεοιδίχμ. Ρε αμςίθερη 

πεοίπςχρη, εμεογείςαι παοακοάςηρη 

τϊοξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ 

άοθοχμ 12 και 54 ςξσ Ιόδικα 

Τξοξλξγίαπ Διρξδήμαςξπ, πξσ 

κσοόθηκε με ςξ μ. 2238/1994 (ΤΔΙ 151 

Α’) και με ςημ παοακοάςηρη ασςή 

εναμςλείςαι η τξοξλξγική σπξυοέχρη 

ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ και ςχμ 

μεοιδιξϋυχμ για ςα ειρξδήμαςα ασςά. 

γ) Ζ Α.Δ.Δ.Α.Ι. σπξυοεξϋςαι ρε 

καςαβξλή τϊοξσ, ςξσ ξπξίξσ ξ 

ρσμςελερςήπ ξοίζεςαι ρε δέκα ςξιπ 

εκαςϊ (10%) επί ςξσ εκάρςξςε 

ιρυϋξμςξπ επιςξκίξσ παοέμβαρηπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Ιεμςοικήπ οάπεζαπ 

(Δπιςξκίξσ Αματξοάπ), ποξρασ-

ναμϊμεμξσ χπ ακξλξϋθχπ, αμαλϊγχπ 

ςηπ καςηγξοίαπ κάθε αμξιβαίξσ 

κεταλαίξσ βάρει ςηπ σπ΄ αοιθ. 

1/317/11.11.2004 απξτάρεχπ ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ (ΤΔΙ 1746 

Β’/26.11.2004), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει: 

α) για αμξιβαία κετάλαια διαθερίμχμ 

άμεσ ποξρασνήρεχπ, β), για 

ξμξλξγιακά αμξιβαία κετάλαια, καςά 

είκξρι πέμςε εκαςξρςά ςηπ μξμάδαπ 

(0,25), γ) για μικςά αμξιβαία κετάλαια, 

καςά πέμςε δέκαςα ςηπ μξμάδαπ (0,5), 

δ) για μεςξυικά αμξιβαία κετάλαια και 

για κάθε άλλξ ςϋπξ αμξιβαίχμ πλημ 

ςχμ αματεοϊμεμχμ πιξ πάμχ 

πεοιπςόρεχμ, καςά μία (1) μξμάδα. Ξ 

τϊοξπ σπξλξγίζεςαι επί ςξσ 

εναμημιαίξσ μέρξσ ϊοξσ ςξσ καθαοξϋ 

εμεογηςικξϋ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ, 

λξγίζεςαι καθημεοιμά και απξδίδεςαι 

ρςημ αομϊδια Δημϊρια Ξικξμξμική 

Σπηοερία μέρα ρςξ ποόςξ 

δεκαπεμθήμεοξ ςχμ μημόμ Θξσλίξσ και 

Θαμξσαοίξσ ςξσ επϊμεμξσ εναμήμξσ 

απϊ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ. Ζ καςαβξλή 

ςξσ τϊοξσ γίμεςαι ρςξ ϊμξμα και για 

λξγαοιαρμϊ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ. 

Ρε πεοίπςχρη ςξσ αμξιβαίξσ 

κεταλαίξσ ςξ ξπξίξ επεμδϋει ςξ 

εμεογηςικϊ ςξσ ρε μεοίδια άλλχμ 

αμξιβαίχμ κεταλαίχμ (άοθοξ 23 ςξσ 

μ. 3283/2004), ξ ξτειλϊμεμξπ τϊοξπ 

σπξλξγίζεςαι αμάλξγα με ςημ 

καςηγξοία ρςημ ξπξία καςαςάρρεςαι 

ςξ αμξιβαίξ ασςϊ κετάλαιξ με βάρη 

ςημ αμχςέοχ απϊταρη ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ. Ξ τϊοξπ ξ 
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ξπξίξπ αμαλξγεί επί ςχμ επί μέοξσπ 

αμξιβαίχμ κεταλαίχμ και έυει 

καςαβληθεί εκπίπςεςαι μέυοι ςξσ 

πξρξϋ ςξσ ξτειλϊμεμξσ τϊοξσ απϊ ςξ 

αμξιβαίξ κετάλαιξ ςξσ παοϊμςξπ 

εδατίξσ. Ρε πεοίπςχρη μεςαβξλήπ 

ςξσ Δπιςξκίξσ Αματξοάπ ή ςηπ 

καςάςανηπ ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ, 

η ποξκϋπςξσρα μέα βάρη 

σπξλξγιρμξϋ ςξσ τϊοξσ ιρυϋει απϊ 

ςημ ποόςη μέοα ςξσ επϊμεμξσ ςηπ 

μεςαβξλήπ μήμα. Λε ςημ καςαβξλή 

ςξσ τϊοξσ εναμςλείςαι η τξοξλξγική 

σπξυοέχρη ςξσ αμξιβαίξσ κεταλαίξσ 

και ςχμ μεοιδιξϋυχμ ςξσ. Ξι διαςάνειπ 

ςχμ άοθοχμ 113 και 116 ςξσ Ιόδικα 

Τξοξλξγίαπ Διρξδήμαςξπ εταο-

μϊζξμςαι αμάλξγα και για ςξ τϊοξ 

πξσ ξτείλεςαι με βάρη ςιπ διαςάνειπ 

ασςήπ ςηπ παοαγοάτξσ. 

δ) Δπιβάλλεςαι τϊοξπ 0,20% επί ςηπ 

καθαοήπ ανίαπ πόληρηπ μεςξυόμ πξσ 

αμήκξσμ ρςξ υαοςξτσλάκιξ ςχμ Α/Ι.  

ε) Ζ ποϊρθεςη ανία πξσ ποξκϋπςει 

επ’ χτελεία ςχμ μεοιδιξϋυχμ απϊ ςημ 

εναγξοά μεοιδίχμ ρε ςιμή αμόςεοη ςηπ 

ςιμήπ κςήρεχπ, απαλλάρρεςαι απϊ 

κάθε τϊοξ, ςέλξπ, ςέλξπ υαοςξρήμξσ, 

ειρτξοά, δικαίχμα ή ξπξιαδήπξςε 

άλλη επιβάοσμρη σπέο ςξσ Δημξρίξσ, 

μξμικόμ ποξρόπχμ δημξρίξσ δικαίξσ 

και γεμικόπ ςοίςχμ.  

ρς) Ζ τξοξλϊγηρη ςξσ ειρξδήμαςξπ ή 

ςηπ σπεοανίαπ πξσ απξκςξϋμ ξι 

επεμδσςέπ εναοςάςαι απϊ ςη 

τξοξλξγική μξμξθερία ρςημ ξπξία 

σπϊκειςαι κάθε επεμδσςήπ. 

ζ) Ξι επεμδσςέπ, ρε πεοίπςχρη πξσ 

έυξσμ αμτιβξλίεπ χπ ποξπ ςημ 

τξοξλξγική μξμξθερία ρςημ ξπξία 

σπϊκειμςαι, ξτείλξσμ μα ζηςξϋμ 

ρσμβξσλέπ ή/και πληοξτξοίεπ απϊ ςξ 

μξμικϊ ή τξοξλξγικϊ ςξσπ ρϋμβξσλξ. 

η) Ξι μεοιδιξϋυξι ςξσ Αμξιβαίξσ 

Ιεταλαίξσ ςσυαίμξσμ ςχμ εκάρςξςε 

τξοξλξγικόμ εκπςόρεχμ πξσ 

ρυεςίζξμςαι με ςξ επεμδσμέμξ ςξσπ 

κετάλαιξ ρϋμτχμα με ςιπ απξτάρειπ  

ςξσ Σπ. Ξικξμξμικόμ και ςηπ 

Δπιςοξπήπ Ιεταλαιαγξοάπ.  

7. Ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ 

 

1. Δμημέοχρη επεμδσςώμ 

 

Ξι σπξφήτιξι επεμδσςέπ μπξοξϋμ μα 

εμημεοχθξϋμ πεοαιςέοχ για ςα 

ρςξιυεία ςξσ Αμξιβαίξσ Ιεταλαίξσ 

μέρχ ςξσ Απλξπξιημέμξσ 

Δμημεοχςικξϋ δελςίξσ ςξ ξπξίξ 

διαςίθεςαι δχοεάμ καςϊπιμ αιςήρεχπ, 

απϊ ςημ ATTICA WEALTH 

MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. ή απϊ ςα 

καςαρςήμαςα ςηπ Attica Bank ή μέρχ 

ςηπ ιρςξρελίδαπ ρςξ διαδίκςσξ 

www.atticawealth.gr. Αμαπϊρπαρςξ 

μέοξπ ςχμ Δμημεοχςικόμ Δελςίχμ 

απξςελξϋμ ξι Ιαμξμιρμξί και Δςήριεπ ή 

Δναμημιαίεπ Ξικξμξμικέπ Δκθέρειπ ςχμ 

Αμξιβαίχμ  Ιεταλαίχμ.   

Ζ αομϊδια σπηοερία ςηπ ATTICA 

WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι. για 

ςξ ρκξπϊ ασςϊ είμαι ςξ μήμα 

Δνσπηοέςηρηπ Λεοιδιξϋυχμ, ςξ ξπξίξ 

είμαι ρςη διάθερη ςξσ επεμδσςικξϋ 

κξιμξϋ καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και 

όοεπ απϊ 09:00 έχπ 17:00 ρςα 

γοατεία ςηπ εςαιοίαπ επί ςηπ ξδξϋ 

Υοήρςξσ Καδά 2, Αθήμα, 105 61, ηλ.: 

2103396860 & Fax: 2103238697, Email: 

info@atticawealth.gr  

Απϊ ςημ ίδια σπηοερία μπξοξϋμ μα 

απεσθϋμξμςαι ξι σπξφήτιξι 

επεμδσςέπ για ξπξιαδήπξςε 

ρσμπληοχμαςική πληοξτξοία ατξοά 

γεμικϊςεοα ςημ επέμδσρη ρςα 

Αμξιβαία Ιετάλαια ςηπ ATTICA 

WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Δ.Α.Ι.. 

Δπίρηπ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ εςαιοίαπ 

(www.atticawealth.gr) σπάουξσμ 

ιρςξοικά ρςξιυεία ςχμ Αμξιβαίχμ 

Ιεταλαίχμ. 

 

2. Δπξπςεύξσρα Αουή 

Ζ αομϊδια Δπξπςική Αουή είμαι η 

Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ. 

 

3. Ζμεοξμημία δημξρίεσρηπ  

Ζ ημεοξμημία δημξρίεσρηπ ςξσ 

παοϊμςξπ πλήοξσπ εμημεοχςικξϋ 

δελςίξσ είμαι η 28/02/2012. 

 

mailto:info@atticawealth.gr

