Προς
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Αθήνα, 25/02/2018

Θέµα: Έκθεση αναφορικά
µε την εφαρµογή της Εσωτερικής ∆ιαδικασίας
Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) και της Πολιτικής Αποδοχών
της εταιρείας για το έτος 2018.

Κύριοι,
Σύµφωνα µε την απόφαση 8/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι ΑΕΠΕΥ
οφείλουν να τηρούν και να εφαρµόζουν Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής
Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ΑΕΠΕΥ είναι υπεύθυνα για
το σχεδιασµό, την έγκριση την εφαρµογή και την περιοδική αξιολόγηση της Ε∆ΑΚΕ, στο
πλαίσιο της οποίας καθορίζονται στόχοι ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ανάλογοι µε
τους κινδύνους που αναλαµβάνει η ΑΕΠΕΥ.
Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εξασφάλιση ύπαρξης επαρκούς εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας και εσωτερικής διαδικασίας ελέγχου της ΑΕΠΕΥ.
Συµπληρώνει την ανάλυση των βασικών κινδύνων (πιστωτικός, αγοράς, λειτουργικός) µε το
σύνολο των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η ΑΕΠΕΥ, ανάλογα µε το εύρος των
δραστηριοτήτων της και συντελεί στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας για την
ανάπτυξή της και την διασφάλιση των συναλλαγών της.
Σύµφωνα µε την απόφαση 8/459/27.12.2007, η εταιρεία µας µε το από 20/02/2012 Πρακτικό
του ∆.Σ της, ενέκρινε την επαναξιολογηµένη Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της
Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ), λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εταιρείας και τις
υποδείξεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
1.1 Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θεσπίζουν ρυθµίσεις για το διαχωρισµό
των καθηκόντων και για την αποφυγή της σύγκρουσης συµφερόντων, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές
απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», άρθρα 6 έως 8 και 21 έως 23 αντίστοιχα. Η
CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ έχει θεσπίσει, ρυθµίσεις για το διαχωρισµό των καθηκόντων και για την
αποφυγή της σύγκρουσης συµφερόντων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των
ΑΕΠΕΥ», άρθρα 6 έως 8 και 21 έως 23 αντίστοιχα και συγκεκριµένα:
1. Η εταιρεία µας λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των
επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, καθώς και τη φύση και το φάσµα των επενδυτικών
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναλαµβάνει στο πλαίσιο αυτών των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων :
(α) θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και οργανωτική διάρθρωση
που προσδιορίζει σαφώς και µε τεκµηριωµένο τρόπο την ιεραρχική δοµή και την κατανοµή
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λειτουργιών και αρµοδιοτήτων. Εκτός από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, τα
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε συντονισµό µεταξύ τους και συχνές
συναντήσεις αποτελούν βασικό άτυπο όργανο συντονισµού των βασικότερων εταιρικών
θεµάτων.
(β) διασφαλίζει ότι τα καλυπτόµενα πρόσωπα γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται για την ορθή άσκηση των αρµοδιοτήτων τους,
(γ) θεσπίζει και εφαρµόζει κατάλληλους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση
της συµµόρφωσης µε τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα,
(δ) χρησιµοποιεί προσωπικό µε τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εµπειρία που απαιτούνται
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί,
(ε) θεσπίζει και εφαρµόζει αποτελεσµατική διαδικασία αναφορών και επικοινωνίας σε όλα τα
κατάλληλα επίπεδα,
(στ) διατηρεί κατάλληλα και τακτικά αρχεία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και της
εσωτερικής της οργάνωσης,
(ζ) διασφαλίζει ότι η τυχόν άσκηση διαφορετικών λειτουργιών από τα καλυπτόµενα πρόσωπα
τους δεν εµποδίζει ούτε είναι πιθανό να εµποδίσει τα πρόσωπα αυτά να ασκήσουν
οποιαδήποτε λειτουργία µε επιµέλεια, εντιµότητα και επαγγελµατισµό.
2) Η εταιρία µας θεσπίζει και εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες κατάλληλες για την
διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών,
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των σχετικών πληροφοριών.
3) Η εταιρία µας θεσπίζει και εφαρµόζει κατάλληλη πολιτική συνέχειας της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας της που διασφαλίζει, σε περίπτωση διακοπής των συστηµάτων και
λειτουργιών της, τη διαφύλαξη των σηµαντικότερων δεδοµένων και τη συνέχεια των
λειτουργιών της και τη διατήρηση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, την έγκαιρη ανάκτηση αυτών των δεδοµένων και λειτουργιών
και την έγκαιρη αποκατάσταση της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
της.
4) Η εταιρία µας θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες λογιστικής απεικόνισης οι οποίες της
επιτρέπουν, όταν αυτό ζητείται από τις αρµόδιες αρχές, να υποβάλλει εγκαίρως σε αυτές
οικονοµικές εκθέσεις που απεικονίζουν την πραγµατική και ακριβή εικόνα της
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της και είναι σύµφωνες µε όλα τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα και κανόνες.
5) Η εταιρία µας παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την καταλληλότητα και την
αποτελεσµατικότητα
των
συστηµάτων,
των
µηχανισµών
εσωτερικού
ελέγχου,
κανονιστικής συµµόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει
σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους 1 έως 4 και λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για την
αντιµετώπιση τυχόν αδυναµιών.
Κατά την διάρκεια του 2018 δεν διαπιστώθηκαν αδυναµίες που να επέβαλλαν τροποποιήσεις
στις εγκεκριµένες πολιτικές της εταιρείας.
Αντιθέτως, η ∆ιοίκηση της εταιρίας,
επαναξιολόγησε την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών και τµηµάτων καθώς και την
λειτουργικότητα των διαδικασιών µε στόχο την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και
την αποτελεσµατικότερη οργάνωση των εργασιών.
Ειδικότερα, η εταιρεία εκτιµά πως οι δραστηριότητες της, την εκθέτουν στους ακόλουθους
κινδύνους, για την διαχείριση των οποίων, θεσπίζει και εφαρµόζει τις ακόλουθες διαδικασίες
και µεθόδους:
Ι. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών
κεφαλαιακής επάρκειας

κινδύνων

και

µέθοδοι

υπολογισµού

Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο κίνδυνος να αποδειχθούν οι αναγνωρισµένες τεχνικές µείωσης που χρησιµοποιεί η
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών λιγότερο αποτελεσµατικές απ’ ότι αναµενόταν
(υπολειπόµενος κίνδυνος) πρέπει να αντιµετωπίζεται και να ελέγχεται µε γραπτώς
τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες.
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H εταιρεία στο πλαίσιο διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου διαµορφώνει διαδικασίες και
πολιτικές, απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου, οι
οποίες εφαρµόζονται µε τα ακόλουθα γενικά µέτρα:
α) Η υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση τα ανοίγµατα των
πελατών της, καθώς και των συνδεδεµένων µεταξύ τους πελατών, προκειµένου να τηρούνται
συνεχώς οι διατάξεις για τα Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα.
Η εταιρεία αντιµετωπίζει τους συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, ως συνδεδεµένη
οµάδα πελατών, που αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο και υπολογίζει το χρηµατοδοτικό
άνοιγµα προς κάθε πελάτη αθροιστικά.
β) Για την εκπλήρωση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας σχετικά µε τα εποπτικά ίδια
κεφάλαιά της, η Υπηρεσία συνεργάζεται µε το Τµήµα Παροχής Πιστώσεων, ώστε να τελούν
υπό διαρκή παρακολούθηση οι χρηµατοδοτήσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της
εταιρείας (σε µετοχές και παράγωγα), καθώς και τα ρευστά διαθέσιµα της, προκειµένου, µε
κατάλληλο χειρισµό και αυξοµειώσεις των παρεχοµένων από την εταιρεία και των
παρεχοµένων σ' αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια ιδίων κεφαλαίων στην εταιρεία.
γ) Στο πλαίσιο παροχής πίστωσης σε επενδύτη προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα η
περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, η εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες και πολιτικές που είναι
απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, όπως
αυτές καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου και αναλύονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό της εταιρείας µας (Τµήµα 4ο, Κεφάλαιο VIΙ), όπου αναφέρονται αναλυτικά και τα
κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι πελάτες της εταιρείας, προκειµένου να τους παρασχεθεί
πίστωση.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι κριτήρια:
- Εξέταση του επενδυτικού προφίλ του υποψήφιου επενδύτη, για την διαπίστωση της
δυνατότητας παροχής πίστωσης
- Έλεγχος της πληρότητας των φακέλων συµβάσεων νέων πελατών µε σκοπό την εκτίµηση
της πιστοληπτικής τους ικανότητας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή πίστωσης µονό σε
πελάτες που κατέχουν επαρκή γνώση σχετικά µε την διενέργεια χρηµατιστηριακών
συναλλαγών µε πίστωση
- Παροχή Πίστωσης µετά την σύναψη έγγραφης σύµβασης µε τον πελάτη
- Παροχή από τον Πελάτη προς την εταιρεία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, το οποίο µπορεί να
αποτελείται µόνο από κινητές αξίες αποδεκτές από την εταιρεία πριν λάβει την ορισθείσα
πίστωση.
Για το έτος αναφοράς, η εταιρία παρείχε στους πελάτες της την υπηρεσία Margin Account
των Τραπεζών EFG EUROBANK ERGASIAS A.E και Τράπεζας Attica A.E. Οι πελάτες
υπογράφουν ειδική προς τούτο σύµβαση µε τις άνω Τράπεζες κι αφορούν σε περιορισµένο
αριθµό πελατών, λόγω των Capital Controls, µε έγκριση της αντίστοιχης Τράπεζας.
δ) Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας αξιολογεί σε καθηµερινή βάση τους
κινδύνους που προκύπτουν από τις παρασχεθείσες απ' αυτήν πιστώσεις. Οι κίνδυνοι
υπολογίζονται, από την άποψη αυτή, συνολικά και όχι επιµεριστικά για κάθε πελάτη,
δεδοµένου ότι το θεσµοθετηµένο σύστηµα του περιθωρίου διασφαλίζει την εταιρεία για τον
ανά πελάτη αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Σχετικά λαµβάνονται υπόψη, αφενός το ενδεχόµενο
σύµπτωσης όλων των πιθανών κινδύνων κατά την ίδια χρονική περίοδο και αφετέρου η
δυνατότητα αντιστάθµισης των κινδύνων, που αντιµετωπίζονται σε µια θέση από τις θετικές
κινήσεις σε µια άλλη θέση ή αγορά.
ε) Το Τµήµα Παροχής Πιστώσεων, παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση, το ύψος της πίστωσης
που παρέχεται στους πελάτες της, για την αγορά κινητών αξιών εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, µέσω των λογαριασµών πίστωσης (margin accounts) και µέσω της
αγοροπωλησίας τίτλων εντός διήµερης περιόδου εκκαθάρισης των συναλλαγών (2day).
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Στην περίπτωση της παροχής πίστωσης (margin) σε πελάτες µας, αυτή έχει ανατεθεί στα
Πιστωτικά Ίδρυµατα (Τράπεζα Αττικής & EUROBANK ), µε αποτέλεσµα ο πιστωτικός
κίνδυνος να είναι ελάχιστος.
Στην περίπτωση της παροχής πίστωσης διήµερου, αυτή δίνεται στους πελάτες απ’ ευθείας από
την εταιρεία. Προκειµένου η εταιρεία να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο
αυτή εκτίθεται, το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας των πελατών απαρτίζεται από κινητές αξίες
τουλάχιστον δύο εκδοτών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία «Χαµηλής
∆ιασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» ή στην κατηγορία «Επιτήρησης».
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας, σε συνεργασία µε το τµήµα Παροχής
Πιστώσεων,
εφαρµόζει
διαδικασίες
έγκρισης,
τροποποίησης,
ανανέωσης
και
αναχρηµατοδότησης των πιστώσεων οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό
Κανονισµό της εταιρείας µας (Τµήµα 4ο, Κεφάλαιο VIΙ και Τµήµα 7ο, Κεφάλαιο ΙΙΙ) και είναι
σύµφωνες πάντα µε τις ισχύουσες αποφάσεις 2/213/28.03.2001 και 8/370/26.01.2006 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι διαδικασίες για τον προσδιορισµό και τη διαχείριση των
προβληµατικών πιστώσεων περιγράφονται αναλυτικά στο ανωτέρω τµήµα του Εσωτερικού
Κανονισµού. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων εφαρµόζει τις αποφάσεις
2/363/30.11.2005 και 8/370/26.01.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αναγκαστική
εκποίηση µέτοχων την Τ+3 ηµέρα σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το τίµηµα
της αγοράς.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τους προβληµατικούς πελάτες και συµµετέχει
στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Πραγµατοποιείται µηναία προσαρµογή του ήδη σχηµατισµένου ποσού προβλέψεων
επισφαλών απαιτήσεων µε σκοπό οι προβλέψεις να αντιστοιχούν στο 100% των επισφαλών
απαιτήσεων. Επίσης εξετάζονται διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών προκειµένου η
εταιρεία να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση.
στ) Αρµόδιο στέλεχος στο Τµήµα ∆ιαπραγµάτευσης ελέγχει αυστηρά πριν την καταχώριση
εντολής αν ο πελάτης πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις όπως αυτές έχουν ορισθεί από την
εταιρεία (π.χ. ύπαρξη επαρκούς χρηµατικού υπολοίπου και χαρτοφυλακίου).
ζ) Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας σε συνεργασία µε την υπηρεσία
∆ιαχείρισης Κινδύνων, παρακολουθεί καθηµερινώς µέσω της εφαρµογής Oasis Orama, τις
εντολές που δίδονται από πελάτες της εταιρείας για αγορά κινητών αξιών χωρίς να έχει
προκαταβληθεί το τίµηµα ή χωρίς να υφίσταται επαρκές χρηµατικό υπόλοιπο στο λογαριασµό
του πελάτη ή επαρκές χαρτοφυλάκιο, ούτως ώστε να µην τίθεται ποτέ σε κίνδυνο η
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι του συστήµατος εκκαθάρισης
συναλλαγών, π.χ. σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλλει µέχρι την ηµέρα
χρηµατιστηριακής εκκαθάρισης το αντίτιµο των αγορασθέντων τίτλων. Σχετικώς, αναλόγως
της εµπορευσιµότητας της µετοχής, δύναται να ζητηθεί η άµεση λήψη µέτρων από τη
διοίκηση της εταιρείας. Αρµόδιο στέλεχος ελέγχει αυστηρά, πριν την εκτέλεση εντολής, αν ο
πελάτης πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις όπως αυτές έχουν οριστεί από την εταιρεία (πχ
ύπαρξη επαρκούς χρηµατικού υπολοίπου και χαρτοφυλακίου).
Η εταιρεία για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών της απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού
κινδύνου υιοθετεί την τυποποιηµένη προσέγγιση σύµφωνα µε την απόφαση
3/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή κάθε άνοιγµα, εκτός από αυτά που αφαιρούνται από τα
ίδια κεφάλαια, σταθµίζεται µε ένα εκ των προτέρων καθορισµένο συντελεστή κινδύνου,
σύµφωνα µε τη διαβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του αντισυµβαλλοµένου, όπως
αυτή έχει πραγµατοποιηθεί από τους αναγνωρισµένους Εξωτερικούς
Οργανισµούς
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) Moody’s, Fitch, και Standard & Poor’s.
Κατά την εφαρµογή της ανωτέρω προσέγγισης, η εταιρεία έχει κατατάξει όλους τους πελάτες
της στην κατηγορία «πελάτες λιανικής»
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Υπολειπόµενος κίνδυνος
Ο κίνδυνος να αποδειχθούν οι αναγνωρισµένες τεχνικές µείωσης που χρησιµοποιεί η
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών λιγότερο αποτελεσµατικές απ’ ότι αναµενόταν
(υπολειπόµενος κίνδυνος) πρέπει να αντιµετωπίζεται και να ελέγχεται µε γραπτώς
τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες.
Η εταιρεία µπορεί να καλυφθεί πλήρως για πιστωτικούς κινδύνους έναντι αντισυµβαλλόµενων
χωρίς ανάγκη πρόβλεψης υπολειµµατικών κινδύνων, καθότι:
- Η πολιτική της εταιρείας ορίζει πως το ύψος των παρεχοµένων πιστώσεων προς τους
πελάτες σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησης τους από
αυτούς.
- Τα όρια πίστωσης των πελατών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και εφόσον
συντρέχει λόγος αναθεωρούνται.
- Το τµήµα διαχείρισης κινδύνου και πιστώσεων εξετάζει σε καθηµερινή βάση και καταρτίζει
ηµερήσιες αναφορές προς τους υπευθύνους. Ως εκ τούτου, η εταιρεία εκτιµά πως είναι σε
ετοιµότητα να εντοπίσει άµεσα έκτακτες περιπτώσεις µε την αναδιάρθρωση των οικονοµικών
της στοιχείων.
Οι αναφορές αυτές περιλαµβάνουν:
- Αναφορά χρεωστικών υπολοίπων σε σχέση µε την αποτίµηση των χαρτοφυλακίων
- Αναφορά υπερβάσεων και την αιτία για την οποία προκλήθηκαν.
- Αναφορά πελατών µε έλλειµµα περιθωρίου
- Αναφορά πελατών µε margin call
Η εταιρεία διαθέτει διαδικασίες και µηχανογραφικά συστήµατα για τον εντοπισµό των
παραπάνω και υπάρχουν γραπτές διαδικασίες στον εσωτερικό της κανονισµό.

Κίνδυνος συγκέντρωσης
Ο κίνδυνος συγκέντρωσης από ανοίγµατα έναντι µεµονωµένων αντισυµβαλλοµένων, οµάδων
συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων και αντισυµβαλλόµενων στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή
γεωγραφική περιοχή ή από την ίδια δραστηριότητα ή βασικό εµπόρευµά ή από την
εφαρµογή τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου και ιδίως ο κίνδυνος που συνδέεται µε
µεγάλα έµµεσα πιστωτικά ανοίγµατα (π.χ. έναντι ενός µόνο εκδότη εξασφαλίσεων),
αντιµετωπίζεται και ελέγχεται µε γραπτώς τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες.
Η εταιρεία µας προς το παρόν δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αυτού του είδους λόγω της παροχής
υπηρεσιών της σε πρόσωπα, µέχρι σήµερα, που δεν ανήκουν σε οµάδα Συνδεδεµένων
Πελατών ή αντισυµβαλλόµενους από την ίδια δραστηριότητα ή έναντι ενός µόνο εκδότη
εξασφαλίσεων, κλπ.

Λειτουργικός Κίνδυνος
Ως λειτουργικός κίνδυνος, νοείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3601/2007 ο
κίνδυνος επέλευσης ζηµιών που οφείλεται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών
διαδικασιών, φυσικών προσώπων και συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα,
για την εταιρεία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο: α) ο λεγόµενος νοµικός κίνδυνος και ιδίως, ο
κίνδυνος αστικής ευθύνης της εταιρείας προς καταβολή αποζηµιώσεων σε τρίτους, β) οι
περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρείας, γ) η δυσλειτουργία
των συστηµάτων ασφαλείας εργατικού δυναµικού και των εργασιακών πρακτικών, δ) η
διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, ε) η µη
εφαρµογή ή η λανθασµένη εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την
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οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας και στ) βλάβη σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της
εταιρείας.
Η εταιρεία διαθέτει πλήρες και γραπτό τεκµηριωµένο σύστηµα εκτίµησης και διαχείρισης του
λειτουργικού κινδύνου στον εσωτερικό κανονισµό της (Τµήµα 7ο Κεφάλαιο Ε).
Έχει καταγράψει σχέδιο αντιµετώπισης κρίσεων/εκτάκτων παθολογικών καταστάσεων µε
σκοπό να εξασφαλίσει την έγκαιρη αναφορά τέτοιων γεγονότων και τον συντονισµό των
απαραίτητων ενεργειών και µέτρων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διαδικασίες και πολιτικές που εφαρµόζονται από την
εταιρεία στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου:
α) προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση
του λειτουργικού κινδύνου.
β) καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο
συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που προκαλούνται στα συστήµατα πληροφορικής (π.χ. µη
εξουσιοδοτηµένη δραστηριότητα, κλοπή µηχανογραφικού εξοπλισµού, κακόβουλη χρήση
κτλ.) και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες κανονιστικής συµµόρφωσης και
εσωτερικού ελέγχου.
γ) µεριµνά για τη συντήρηση και αναβάθµιση του µηχανογραφικού συστήµατος της εταιρείας.
δ) µεριµνά ώστε η χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων να γίνεται µε τη χρήση προσωπικών
κωδικών πρόσβασης και να υπάρχουν διαδικασίες περιορισµού της πρόσβασης στα συστήµατα
µε τη χρήση “λογικών” δικλείδων.
ε) ελέγχει τη σωστή πρόσβαση στα προγράµµατα από κάθε θέση εργασίας, τακτικό έλεγχο
των χρηστών σε κάθε θέση εργασίας για τη συχνότητα των λαθών, τον αριθµό των
προσβάσεων, έλεγχο και εξακρίβωση των ακυρωµένων εγγραφών.
στ) ελέγχει τη συστηµατική τήρηση διαδικασιών back –up και µεριµνά για την επαρκή φυσική
ασφάλεια για το µηχανογραφικό εξοπλισµό, τα µέσα επικοινωνίας, τα µέσα αποθήκευσης των
στοιχείων κτλ. Επίσης ελέγχει την φύλαξη των µαγνητικών αρχείων σε κατάλληλους χώρους
προστατευµένους από φωτιά, υγρασία και παρεµβολές. Η εταιρεία για τoν ανωτέρω λόγο έχει
νοικιάσει θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα.
ζ) ελέγχει την ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών (χρηµατοπιστωτικά
µέσα και κεφάλαια), και την τήρηση των διαδικασιών που σαφώς καθορίζονται στον
εσωτερικό κανονισµό της εταιρείας (Τµήµα 4ο Ενότητα VΙ).
η) Έλεγχος σε κάθε περίπτωση και τήρηση του ειδικού αρχείου µεταβολών κωδικών
επενδυτών στο Χρηµατιστήριο Αξιών, για την τακτοποίηση λαθών που προέκυψαν από την
εκτέλεση εντολών και έλεγχος διεκπεραίωσης µεθόδου 6 όπου αυτό απαιτείται. Η εταιρεία
χρησιµοποιεί καθηµερινά ένα ηλεκτρονικό σύστηµα καταχώρησης εντολών, όπου
καταχωρούνται όλες οι εντολές των πελατών της και τηρεί αρχείο εντολών
(µαγνητοφωνηµένες συνοµιλίες, έντυπα καταγραφής εντολών) όπου καταγράφονται όλες οι
εντολές που δίνονται από τους πελάτες (προφορικές ή γραπτές). Οι ανωτέρω διαδικασίες
προβλέπονται στον εσωτερικό , κανονισµό της εταιρείας (Τµήµα 4ο).
θ) εφαρµόζει αποτελεσµατικές διαδικασίες για την κατάλληλη και άµεση διερεύνηση των
παραπόνων και καταγγελιών που λαµβάνονται από πελάτες της και τηρεί ειδικό αρχείο για
κάθε περίπτωση. Η εταιρεία έχει ορίσει ειδικό τµήµα αντιµετώπισης καταγγελιών και αρµόδιο
στέλεχος, επιφορτισµένο µε την ευθύνη εποπτείας των διαδικασιών καταγραφής και
διαχείρισης παραπόνων, οι οποίες είναι λεπτοµερώς καταγεγραµµένες στον εσωτερικό
κανονισµό της εταιρείας (Τµήµα 11ο).
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ι) Η εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήριο αντιµετώπισης καταστροφών για το κτήριο και τον
εξοπλισµό του και συµβάσεις µε εταιρείες υποστήριξης λογισµικού και µηχανογραφικού
εξοπλισµού.
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, υπολογίζονται από την εταιρεία
µε τη µέθοδο του Βασικού ∆είκτη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία
(βλ. ιδίως τον Κανονισµό ΕΕ 575/2013 και το Ν. 4261/2014).
Για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών της απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου έχει
υιοθετήσει την µέθοδο του Βασικού ∆είκτη.

Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος πραγµατοποίησης ζηµίας από µεταβολές στη
χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών η οποία αποτελεί τη συνάρτηση της προσφοράς και της
ζήτησης µίας συγκεκριµένης µετοχής σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή, επηρεαζόµενη τόσο
από εσωτερικούς παράγοντες, όπως την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, τη διαχείρισή
της, όσο και από εξωτερικούς, όπως τις γενικότερες οικονοµικές και πολιτικές συγκυρίες, την
κερδοσκοπία κλπ.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων της
εταιρείας διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την
αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του συγκεκριµένου κινδύνου, µεριµνά για την
αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεπόµενων για το σκοπό αυτό διαδικασιών (ανάλογα µε
την κατηγορία των χρηµατοπιστωτικών µέσων) και ρυθµίσεων και ιδίως:
α) µεριµνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της εταιρείας να
κινείται στα νόµιµα όρια,
β) επιλέγει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει σύµφωνα µε ποιοτικά και οικονοµικά κριτήρια και
ως επί των πλείστον φροντίζει να επενδύει σε µετοχές µεγάλης εµπορευσιµότητας,
γ) η διοίκηση της εταιρείας προτείνει και εγκρίνει τα όρια θέσεων και διαχείριση κινδύνου για
συναλλαγές που πραγµατοποιεί επί παραγώγων προϊόντων.
Η εταιρεία εφαρµόζει τα ακόλουθα γενικά µέτρα µε σκοπό την τήρηση των ανωτέρω
διαδικασιών:
- η υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας παρακολουθεί καθηµερινά, τα όρια του
κινδύνου αγοράς (επί µετοχών και παραγώγων) που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση,
- η υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, αξιολογεί σε καθηµερινή βάση την
διάρθρωση/διασπορά του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, µε αναφορά στο ποσοστό
αποδοτικότητας του τόσο σε µετοχές όσο και σε παράγωγα προϊόντα.
- το διοικητικό συµβούλιο έχει συστήσει Επενδυτική Επιτροπή, η οποία καθορίζει την
τρέχουσα επενδυτική πολιτική της εταιρείας ως προς την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της.
Η εταιρία έχει χαρτοφυλάκιο µετοχών το οποίο αποτελείται από µετοχές εταιρειών υψηλής
εµπορευσιµότητας µε σκοπό την αποκόµιση κέρδους από πραγµατικές ή αναµενόµενες
βραχυπρόθεσµες αποκλίσεις µεταξύ των τιµών αγοράς και των τιµών πώλησης ή µερισµατικές
αποδόσεις. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτιµάται σε τρέχουσες τιµές και
παρακολουθείται καθηµερινά από τον υπεύθυνο.
Το µοντέλο που χρησιµοποίησε η εταιρία µας για τον κίνδυνο αγοράς είναι το κόστος θεωρίας
των κεφαλαίων. Η εταιρεία θεωρεί ότι κάθε µετοχή που δεν εµπίπτει στην κατηγορία
επιτήρησης, χαµηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών ειδικής διαπραγµάτευσης,
ελέγχεται η εισηγµένη επιχείρηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εφόσον η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δεν την έχει καταστήσει σε ειδική διαπραγµάτευση µπορεί να αποτελέσει και
αποτελεί στοιχείο του ιδίου χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε να αποµακρύνεται ο κίνδυνος της
επιχείρησης και να υπολογίζεται ο κίνδυνος του συνόλου της αγοράς µε την παραπάνω
µεθοδολογία.
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Η εταιρεία υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς, κάνοντας
χρήση της τυποποιηµένης µεθόδου, υπολογίζοντας τις κεφαλαιακές απαιτήσεις χωριστά για
κάθε κίνδυνο.
Η εταιρεία δεν υπολογίζει κεφαλαιακή απαίτηση για κίνδυνο συναλλάγµατος διότι η καθαρή
της θέση σε συνάλλαγµα, δεν υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των συνολικών ιδίων κεφαλαίων
που απαιτείται βάσει του άρθ.351 της ΕΕ 575/2013.
Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας η
εταιρεία υπολογίζει το ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου για την
υποβολή στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς».
Οι διαδικασίες προβλέπονται αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισµό της εταιρείας.

Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου
Η παροχή πιστώσεων ή δανείων από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε
επενδυτή, προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα,
βασίζεται σε εύλογα και σαφώς προσδιορισµένα κριτήρια. Η διαδικασία έγκρισης,
τροποποίησης, ανανέωσης και αναχρηµατοδότησης των πιστώσεων ορίζεται µε σαφήνεια.
Η εταιρεία εκτίθεται στον ανωτέρω κίνδυνο από συναλλαγές επαναγοράς (repos) που
πραγµατοποιεί για λογαριασµό των πελατών της και από την τοποθέτηση των πιστωτικών
υπολοίπων των πελατών της σε Τραπεζικά Ιδρύµατα.
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2018 δεν τοποθέτησε πιστωτικά υπόλοιπα πελατών της
σε συναλλαγές επαναγοράς (repos), εποµένως δεν είχε έκθεση στον ανωτέρω κίνδυνο
αναφορικά µε τις συναλλαγές επαναγοράς (repos).
Η τοποθέτηση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών της, γίνεται σε τράπεζες και σε
ξεχωριστούς λογαριασµούς από το λογαριασµούς της εταιρείας µε τον τίτλο "CAPITAL
ΑΧΕΠΕΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ", σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν.4514/2018 και στην
υπ’αρ. 2/452/1.11.2007 Αποφ. της ΕΚ. Στην Ελλάδα τα χρήµατα των πελατών τοποθετούνται
στις (4) τέσσερις συστηµικές τράπεζες (ΕΤΕ, ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK) και στην
Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ. Στο Εξωτερικό τα χρήµατα των πελατών τοποθετούνται στην KBC BANK
στο Βέλγιο. Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών σε περίπτωση χρεοκοπίας είναι εγγυηµένα
από το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών µέχρι το ποσό
των 30.000,00 ευρώ για τον κάθε πελάτη.
Η εταιρεία υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις
της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος
Αντισυµβαλλοµένου».
Με στοιχεία 31/12/2018 η έκθεση της εταιρείας στο κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου ήταν
µηδενική.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες επηρεάζουν την αξία µιας επένδυσης που γίνεται
σε νόµισµα διαφορετικό από το βασικό νόµισµα του επενδυτή αλλά και τις υποχρεώσεις ή
απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
Η έκθεση της εταιρείας στον ανωτέρω κίνδυνο, δεδοµένου ότι δεν έχει στοιχεία του
ενεργητικού ή του παθητικού της εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα, είναι ασήµαντη.

Ίδια κεφάλαια
Αφορά στον έλεγχο του ύψους, της διάρθρωσης και της σταθερότητας των ιδίων κεφαλαίων,
όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός των
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Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα
τους στην Ελλάδα», και του κανονισµού 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία της
ως οικονοµική µονάδα και ταυτόχρονα την µέγιστη δυνατή απόδοση για τους µετόχους της
µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Σε περίπτωση που προκύψει
ανάγκη, η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου ή θα προσφύγει
σε δανεισµό µε σκοπό την βελτίωση των ιδίων της κεφαλαίων, εξασφαλίζοντας σε κάθε
περίπτωση την διατήρηση τους στα προβλεπόµενα από το νόµο επίπεδα.
Η εταιρεία υπολογίζει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» και
µε βάση τον κανονισµό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο υπολογισµός των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας µε βάση τον κανονισµό 575/2013 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης , παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Βασικά Ίδια Κεφάλαια
Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων
-Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο

750.000,00
494.420,33
-821.036,73

-Αποθεµατικά και ∆ιαφορές αναπροσαρµογής
-Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµιές)

126.930,24

-Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου ( κέρδη υπό όρους/ζηµιές)
Σύνολο Α1

550.313,84

Αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων κεφαλαίων
-10.168,03
-10.168,03
540.145,81

-Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Α3
Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α1-Α3)

Ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας µε το
σταθµισµένο ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς και πιστωτικού .
Ο υπολογισµός της συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο της
προσαύξησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν.
Βάσει των ανωτέρω, η σταθµισµένη αξία για τους κινδύνους ανέρχεται σε 1.253,66 χιλιάδες
Ευρώ και οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (8%) αντιστοιχούν σε 100,29 χιλιάδες Ευρώ.
Παρατίθεται πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται το ελάχιστο αναγκαίο κεφάλαιο ανά κατηγορία
κινδύνου καθώς και το συνολικό, που πρέπει να διατηρεί η εταιρεία, µε ηµεροµηνία αναφοράς
την 31/12/2018:
Είδος Κινδύνου
Αγοράς
Πιστωτικός
Σύνολο

Σταθµισµένο Κεφάλαιο σε
χιλιάδες Ευρώ
327,50

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις σε
χιλιάδες Ευρώ
26,20

926,16

74,09

1.253,66

100,29

Κίνδυνος κερδοφορίας
Απορρέει όταν κύκλος εργασιών της εταιρείας εξαρτάται από µικρό αριθµό πελατών και
δύναται αν επηρεαστεί σηµαντικά σε περιπτώσεις αποχώρησης πελατών ή σε περίπτωση
µείωσης των συναλλαγών τους.
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Για την αντιµετώπιση του ανωτέρω κίνδυνου η εταιρεία, εφαρµόζει διαφανείς και
αποτελεσµατικές διαδικασίες, στοχεύοντας στην όσο των δυνατόν αρτιότερη παροχή των
υπηρεσιών της και στην κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών της.
Η εταιρεία σε καθηµερινή βάση, παρακολουθεί τις συναλλαγές των πελατών της, ως προς το
ύψος των προµηθειών τους και ως προς το ποσοστό συµµετοχής τους στο σύνολο των
προµηθειών που η εταιρεία εισπράττει.
Καταρτίζονται και εκπονούνται επιχειρηµατικά σχέδια δραστηριοποίησης της εταιρίας σε νέες
αγορές, έτσι ώστε να υφίσταται κερδοφόρο λειτουργικό αποτέλεσµα.
Στα χρόνια κρίσεων της αγοράς επιχειρούµε µείωση των λειτουργικών µας εξόδων.
Η κερδοφορία της εταιρίας αξιολογείται και προϋπολογίζεται ανά πέντε έτη.
Στον Εσωτερικό Κανονισµό της εταιρίας υπάρχουν γραπτές διαδικασίες για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της κερδοφορίας:
Στοιχεία εσόδων - εξόδων σε ηµερήσια βάση
κέρδη - ζηµίες ιδίου λογαριασµού
Aναφορά Μικτού κέρδους σε εβδοµαδιαία βάση ανά κατηγορία και ανά δραστηριότητα
Απολογισµός µήνα
Έξοδα µήνα
Εξέλιξη τζίρου
Μηνιαία αναφορά αποτελεσµάτων & Σύγκριση αποτελεσµάτων µε τον εκάστοτε ισχύοντα
προϋπολογισµό

Κίνδυνος Φήµης
Για την διαχείριση του κινδύνου αυτού µε σκοπό την αποφυγή της όποιας δυσφήµησης του
γοήτρου της εταιρίας, ακολουθούνται διαδικασίες για την αποφυγή παραβατικών περιστάσεων
και καταστάσεων σε συνδυασµό πάντα µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Κανονιστικής
Συµµόρφωσης της Εταιρίας.

Λοιποί κίνδυνοι
Η εταιρεία, τους παρακάτω κινδύνους που είναι δυσχερές να αξιολογηθούν µε ποσοτικές
µεθόδους, τους αντιµετωπίζει µε στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης και κρίσης από τα αρµόδια
διοικητικά στελέχη. Η εφαρµογή
από την εταιρεία, αποτελεσµατικών και διαφανών
διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και η συµµόρφωση
της µε τις ισχύουσες διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, ελαχιστοποιούν την έκθεση
της στους κάτωθι κινδύνους:
1. Κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης
Ο κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας (π.χ. πρόστιµα
και άλλες ποινές), που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το Ν.4514/2018 και τις οριζόµενες στη εγκύκλιο 51 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Η εταιρεία περιορίζει τον κίνδυνο κανονιστικής συµµόρφωσης µέσω της παρακολούθησης και
της αξιολόγησης σε τακτά διαστήµατα της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας των
µέτρων και διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την αντιµετώπιση των κινδύνων από τη µη
συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4514/2018, καθώς και της
εποπτείας στα καλυπτόµενα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών προκειµένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις που υπέχει η εταιρεία σύµφωνα µε το
νόµο.
Η εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες για τη λειτουργία της κανονιστικής συµµόρφωσης ως
µέρος του εσωτερικού της κανονισµού.
Παράλληλα η κανονιστική συµµόρφωση εφαρµόζει πρόγραµµα ελέγχου ώστε να
διασφαλίζεται η ορθή της λειτουργία.
Η εταιρεία έχει ορίσει ανεξάρτητη υπηρεσία κανονιστικής συµµόρφωσης, οι αρµοδιότητες της
οποίας είναι λεπτοµερώς καταγεγραµµένες στον εσωτερικό κανονισµό της εταιρείας.
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Μετά την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτησης τροποποίησης – επέκτασης της
άδειας λειτουργίας της εταιρείας, εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 21/586/16.5.2011 απόφαση του
∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία εγκρίθηκε η επέκταση της άδειας λειτουργίας
της. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίθηκε
αναγκαία η αναβάθµιση του υφιστάµενου εσωτερικού κανονισµού της εταιρείας µε σκοπό να
ενσωµατωθούν και οι εγκριθέντες από το ∆.Σ. της εταιρείας κανόνες λειτουργίες των νέων
επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών. Η εταιρεία µε το από 30/12/2011 πρακτικό του
διοικητικού της συµβουλίου ενέκρινε τον ανωτέρω νέο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της,
τον οποίο και υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 27/01/2012.
2. Νοµικός κίνδυνος
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής
κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα µη εφαρµογής ή παράβασης νοµικών
συµβάσεων και συνέπεια νοµικών αγωγών.
Στο πλαίσιο διαχείρισης του νοµικού κινδύνου, η εταιρεία πριν τον σχεδιασµό για την
ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών συνεργάζεται άµεσα µε το νοµικό και φοροτεχνικό της
σύµβουλο. Ειδικότερα το σύνολο των συµβάσεων µε συνεργάτες, πελάτες και άλλα πρόσωπα,
καθώς και των εγγράφων των οποίων γίνεται χρήση κατά την παροχή των υπηρεσιών
(εξουσιοδοτήσεις, αποδείξεις κλπ), χρήζουν του ελέγχου και της εγκρίσεως του νοµικού µας
συµβούλου.
3. Κίνδυνος φήµης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις δραστηριότητας της
ΕΠΕΥ, που είτε αληθινή είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής βάσης,
µείωση των εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίων της ΕΠΕΥ.
Η εταιρεία στα πλαίσια διαχείρισης του ανωτέρω κινδύνου εφαρµόζει αποτελεσµατικές και
διαφανείς διαδικασίες σε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιείται, µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
Με σκοπό την αποφυγή της όποιας δυσφήµησης του γοήτρου της εταιρείας, ακολουθούνται
διαδικασίες για την αποφυγή παραβατικών περιστάσεων και καταστάσεων σε συνδυασµό
πάντα µε την εφαρµογή του προγράµµατος κανονιστικής συµµόρφωσης της εταιρείας.
4. Κίνδυνος στρατηγικής
Ο κίνδυνος στρατηγικής είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από την µη εµπέδωση από τα
στελέχη της εταιρείας των στρατηγικών στόχων όπως αυτοί καθορίζονται από τη διοίκηση ή η
ανάληψη από τα στελέχη πρωτοβουλιών που θέτουν τους στόχους αυτούς σε κίνδυνο.
Η εταιρεία αντιµετωπίζει τον ανωτέρω κίνδυνο, τόσο µε την συνεχή ενηµέρωση και
εκπαίδευση των στελεχών της, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία επί σειρά
ετών, εξασφαλίζοντας έτσι την οµαλότερη λειτουργία της, όσο και µε την προσεκτική
αξιολόγηση υποψήφιων στελεχών.
5. Κίνδυνοι Προσωπικού και ∆ιαδικασιών
Η εταιρεία έχει θεσπίσει γραπτές διαδικασίες, τις οποίες και παρακολουθεί και αναβαθµίζει αν
αυτό απαιτείται, σε περιοδική βάση. Επίσης διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας για το απασχολούµενο προσωπικό της.
Η εταιρεία σε σχέση µε τον χειρισµό θεµάτων του ανθρώπινου δυναµικού λειτουργεί στα
πλαίσια του ισχύοντος εσωτερικού κανονισµού της.
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6. Ανοίγµατα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών.
∆εν υφίστανται τέτοια ανοίγµατα.
7. Τεχνικές µείωσης κινδύνου.
Η εταιρεία εφαρµόζει πολιτικές µείωσης των πιστωτικών κινδύνων µέσω της λήψης
εξασφαλίσεων.
Το κυριότερο είδος εξασφάλισης είναι τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας σε περιπτώσεις πελατών
µε πίστωση περιθωρίου. Στις 31/12/2018 υπήρχαν ανοίγµατα πελατών στους λογαριασµούς
πίστωσης περιθωρίου (2day πίστωση).
8. Κίνδυνος Κερδοφορίας
Εφαρµόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του επιπέδου και
της δοµής των λειτουργικών εσόδων και των κερδών της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών.
Στα πλαίσια των διαδικασιών εσωτερικών οικονοµικών αναφορών παρακολουθείται
τακτικότατα η πορεία των εσόδων και των αποτελεσµάτων της εταιρείας και η ∆ιοίκηση
αξιολογεί τις προοπτικές και δυνατότητες της εταιρίας. Η πορεία των κερδών, του κύκλου
εργασιών και οι εξελίξεις στο πελατολόγιο της εταιρίας, η τήρηση του συνόλου των
διαδικασιών συµπεριλαµβανοµένου του Κανονισµού Αµοιβών, ελέγχονται και αξιολογούνται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο καθορίζει την Στρατηγική της εταιρίας µε την υιοθέτηση
και νέων δράσεων, προϊόντων ή συνεργασιών.
9. Κίνδυνος Τιτλοποίησης
Αξιολογούνται και αντιµετωπίζονται οι κίνδυνοι από συναλλαγές τιτλοποίησης στις οποίες η
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι επενδυτής, µεταβιβάζουσα ή ανάδοχος,
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων φήµης, κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να
διασφαλίζεται ιδίως ότι η οικονοµική σηµασία της συναλλαγής αντικατοπτρίζεται πλήρως στις
αποφάσεις αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων.
Η Εταιρία δεν υπήρξε ανάδοχος σε καµία πράξη τιτλοποίησης κατά το 2018.
ΙΙ. Εσωτερική ∆ιακυβέρνηση και αντιµετώπιση των κινδύνων
Η ΕΠΕΥ υιοθετεί συστήµατα και διαδικασίες για το διαχωρισµό των καθηκόντων και για την
αποφυγή της σύγκρουσης συµφερόντων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των
ΑΕΠΕΥ», άρθρα 6 έως 8 και 21 έως 23 αντίστοιχα.
Συγκεκριµένα έχει θεσπίσει την ύπαρξη και στελέχωση ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού
ελέγχου, κανονιστικής συµµόρφωσης, και διαχείρισης κινδύνων σύµφωνα µε άρθρο 6 έως 8
της 2/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Επίσης µε σκοπό τη διασφάλιση της προτεραιότητας των συµφερόντων των πελατών της, η
εταιρία έχει θεσπίσει πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συµφερόντων καθώς και
εσωτερικές διαδικασίες µε στόχο τον εντοπισµό και την επίλυση συγκρούσεων συµφερόντων
που ενδέχεται να προκύψουν : α) µεταξύ της εταιρίας και των πελατών της και β) µεταξύ των
πελατών.
Την πολιτική πρόληψης και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, η εταιρία
την έχει καταγεγραµµένη στον εσωτερικό κανονισµό της (Τµήµα 3ο).
Τα µέτρα που έχουν ληφθεί από την εταιρία για την πρόληψη/διαχείριση σύγκρουσης
συµφερόντων είναι τα εξής:
- Η εταιρία έχει ορίσει αρµόδια πρόσωπα για τη λήψη διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε
κινητές αξίες, τα οποία δεν συµµετέχουν στην παροχή άλλων επενδυτικών ή παρεπόµενων
υπηρεσιών της εταιρίας (ιδιαιτέρα στην εκπόνηση χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και έρευνας,
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στην τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάλυσης και στην παροχή
επενδυτικών συµβουλών).
- Τηρείται σε καθηµερινή βάση αρχείο µε τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόµενων
προσώπων οι οποίες υπόκεινται σε περιορισµούς και ελέγχονται από την εταιρία.
- Οι πληροφορίες σχετικά µε τις εντολές ενός πελάτη χρησιµοποιούνται µόνο για την
εκτέλεση των εντολών του συγκεκριµένου πελάτη και σε καµιά περίπτωση για προώθηση
εντολών άλλου πελάτη.
IΙΙ. Έλεγχος της Ε∆ΑΚΕ και αναθεώρηση της
Η εταιρία και ειδικότερα το διοικητικό συµβούλιο παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των
διαδικασιών αξιολόγησης της κεφαλαιακής της επάρκειας και την πολιτική που αφορά στο
ύψος, στη διαχείριση και κατανοµή των κεφαλαίων σε σχέση µε τους αναλαµβανόµενους ή
δυνητικούς κινδύνους, ώστε να εντοπίζει και να διορθώνει, όπου χρειάζεται τυχόν ελλείψεις.
Επίσης, η εταιρία εξετάζει τουλάχιστον άπαξ ετησίως, κατά πόσο οι διαδικασίες αξιολόγησης
της κεφαλαιακής της επάρκειας που έχει θεσπίσει, καλύπτουν κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο
το σύνολο των κινδύνων, που οι δραστηριότητες της, την εκθέτουν.
Η εταιρία µε το από 21/02/2011 πρακτικό του διοικητικού συµβούλιου, ενέκρινε νέα,
επαναξιολογηµένη ετήσια Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής επαρκείας της
(Ε∆ΑΚΕ), λαµβάνοντας υπόψη της και τις υποδείξεις που εστάλησαν από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
ΙV. Συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε την φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της και
λαµβάνοντας υπόψη ότι η κεφαλαιακή της επάρκεια διαµορφώνεται σε επίπεδα υψηλοτέρα
από το ελάχιστο 8% που απαιτεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτιµάται ότι η εταιρία ελέγχει
αποτελεσµατικά τους κινδύνους στους οποίους την εκθέτουν οι δραστηριότητες της και
καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τις απαιτήσεις που απορρέουν από την απόφαση
2/452/1.11.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
V. Πολιτική Αποδοχών
Η παρούσα Πολιτική περιλαµβάνει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, τις πρακτικές που
εφαρµόζει η εταιρεία µε σκοπό την συµµόρφωσή της µε την απόφαση 8/459/2007 ΕΚ, όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί µε την 28/606/22.12.2011 ΕΚ, (εφεξής Απόφαση), όπως ισχύει, την
προσαρµογή της στο άρθρο 45 του Κανονισµού της ΕΕ 575, και την προαγωγή της ορθής και
αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων.
Καλυπτόµενα Πρόσωπα
Η παρούσα πολιτική εφαρµόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα :
α) ανώτερα διοικητικά στελέχη,
β) πρόσωπα τα οποία αναλαµβάνουν κινδύνους,
γ) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου,
δ) κάθε εργαζόµενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο
αµοιβών µε τα υπό (α) και (β) ανωτέρω πρόσωπα, και γενικότερα
ε) τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο
προφίλ κινδύνου το οποίο αναλαµβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η εταιρία.
Η παρούσα πολιτική δεν εφαρµόζεται:
- Σε επενδυτικούς συµβούλους, πιστοποιηµένους διαπραγµατευτές, το προσωπικό που
απασχολείται στα τµήµατα λήψης και διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν τη
στρατηγική της εταιρίας και των οποίων οι αµοιβές εξαρτώνται από το ύψος των συναλλαγών
πελατών για λογαριασµό των οποίων µεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην εταιρία,
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Η εταιρία αξιολογεί και καθορίζει µε απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου σε ετήσια βάση
τις κατηγορίες του προσωπικού της των οποίων η φύση των δραστηριοτήτων τους έχει
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου της. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του
προσωπικού ως προς το βαθµό επίδρασης των δραστηριοτήτων του στο προφίλ κινδύνου της,
η εταιρία λαµβάνει υπόψη της τουλάχιστον:
α) το είδος και τη φύση της επενδυτικής υπηρεσίας,
β) το βαθµό συµµετοχής του υπό αξιολόγηση προσωπικού στην παροχή της επενδυτική
υπηρεσίας, και
γ) τις εν γένει διαδικασίες που τηρούνται σε κάθε στάδιο για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών.
Με βάση την ως άνω διαδικασία κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας η παρούσα
πολιτική εφαρµόζεται στα κάτωθι πρόσωπα:
•
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
•
Γενικός ∆ιευθυντής
Έννοια Αποδοχών
Για τους σκοπούς της παρούσας, ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε µορφής αµοιβές και
παροχές λαµβάνουν τα καλυπτόµενα πρόσωπα, άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων
επιχειρήσεων, σε αντάλλαγµα των παρεχοµένων από αυτά επαγγελµατικών υπηρεσιών µέσω
εξαρτηµένης ή µη σχέσης εργασίας, όπως µισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές,
µεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του εργαζοµένου ή από
συµβατικούς όρους, εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές και πληρωµές που συνδέονται µε την
πρόωρη καταγγελία σύµβασης.
Οι αποδοχές αυτές δύνανται να αποτελούνται από στοιχεία άµεσα εκπεφρασµένα σε
νοµισµατική αξία, όπως µετρητά, µετοχές, δικαιώµατα προαίρεσης κλπ., καθώς επίσης και από
λοιπά στοιχεία πρόσθετων παροχών όπως κάλυψη υγειονοµικής περίθαλψης, εκπτώσεις,
χρήση αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων κλπ.
Σταθερές θεωρούνται οι αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται µε τις επιδόσεις του προσωπικού.
Μεταβλητές αποδοχές θεωρούνται οι πρόσθετες πληρωµές ή παροχές, οι οποίες εξαρτώνται
από τις επιδόσεις του προσωπικού ή από συµβατικούς όρους.
Επικουρικές πληρωµές ή παροχές, οι οποίες αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στο προσωπικό,
αποτελούν µέρος της γενικής πολιτικής της εταιρίας και δεν παρέχουν κίνητρα για την
ανάληψη κινδύνων, δεν εντάσσονται στον ορισµό των µεταβλητών αποδοχών της παρούσας
πολιτικής.
Βασικές Αρχές Αποδοχών
Κατά τη διαµόρφωση των αποδοχών των καλυπτόµενων προσώπων από το ∆ιοικητικό
συµβούλιο ή τη διοίκηση της εταιρίας η εταιρία διασφαλίζει ότι:
1.
Οι συνολικές αποδοχές διακρίνονται σε σταθερές και µεταβλητές.
2.
Οι αποδοχές των καλυπτόµενων προσώπων προάγουν την ορθή και αποτελεσµατική
διαχείριση των κινδύνων και να µην ενθαρρύνουν την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ
µέρους της εταιρίας.
3.
Οι αποδοχές των καλυπτόµενων προσώπων συµµορφώνονται
προς την
επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της
εταιρίας όπως αυτά καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας
4.
Οι αποδοχές των καλυπτόµενων προσώπων αποθαρρύνουν τη σύγκρουση
συµφερόντων.
5.
Η εταιρία κατά τη σύναψη κάθε σύµβασης µε καλυπτόµενο πρόσωπο διαµορφώνει
τη δέουσα αναλογία µεταξύ σταθερών και µεταβλητών αποδοχών. Οι σταθερές αποδοχές
αντιπροσωπεύουν ένα αρκετά υψηλό µέρος των συνολικών αποδοχών, ώστε να καθίσταται
εφικτή η εφαρµογή της παρούσας πολιτικής για τις µεταβλητές αποδοχές.
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Κανόνες διαµόρφωσης µεταβλητών αποδοχών καλυπτόµενων προσώπων
Για τη διαµόρφωση των µεταβλητών αποδοχών των καλυπτόµενων προσώπων λαµβάνονται
υπόψη η ετήσιοι στόχοι που θέτει η εταιρία:
•
Των συνολικών αποτελεσµάτων της εταιρίας
Κατά την αξιολόγηση των ατοµικών επιδόσεων λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά και
ποιοτικά κριτήρια όπως:
•
Τα κέρδη της εταιρίας
•
Το σύνολο των προµηθειών που παράγει το καλυπτόµενο πρόσωπο ή υπηρεσιακή
µονάδα ή η Εταιρία
Η αξιολόγηση των επιδόσεων γίνεται σε ετήσια βάση, όπου συµπληρώνεται ένας
επιχειρηµατικός
κύκλος της εταιρίας. Ανεξάρτητα από τη συχνότητα καταβολής των
µεταβλητών αµοιβών, εφόσον για µία περίοδο αµοιβών δεν επιτυγχάνονται οι απαιτούµενοι
στόχοι, οι µεταβλητές αµοιβές καταβάλλονται στην επόµενη περίοδο µε την προϋπόθεση ότι
οι στόχοι επιτευχθούν σωρευτικά, εκτός αν άλλως αποφασίσει το ∆Σ της εταιρίας.
Η αξιολόγηση των επιδόσεων, για τον υπολογισµό των ατοµικών και των οµαδοποιηµένων
συνιστωσών των µεταβλητών αποδοχών, προσαρµόζεται κατ’ έτος προς κάθε είδους
τρεχόντων και µελλοντικών κινδύνων και λαµβάνει υπόψη το κόστος κεφαλαίου και την
απαιτούµενη ρευστότητα σύµφωνα µε το ετήσιο προϋπολογισµό της εταιρίας .Επίσης, η
κατανοµή των συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές εντός της εταιρίας λαµβάνει υπόψη
το πλήρες φάσµα των τρεχόντων και µελλοντικών κινδύνων.
Στις περιπτώσεις αµοιβών που υπολογίζονται επί τη βάσει
προµηθειών
στελέχους,
υπηρεσιακής µονάδας η της εταιρίας οι µεταβλητές αποδοχές υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί
το κόστος λειτουργίας της εταιρίας. Στο κόστος αυτό περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά έξοδα
και αµοιβές, όπως ενδεικτικά τα µεταβιβαστικά έξοδα και αµοιβές εκκαθάρισης ή εξόδων και
αµοιβών που πληρώνονται σε τρίτους όπως Χρηµατιστήριο Αθηνών, Τράπεζες, ΕΤΕΣΕΠ,
∆ιεθνή Χρηµατιστήρια, τρίτες AΕΠΕΥ, Κεντρικά Αποθετήρια, Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις κ.α
Η εταιρία δικαιούται να αναστέλλει πλήρως ή εν µέρει την καταβολή πρόσθετων αποδοχών
όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτούµενοι από τη νοµοθεσία δείκτες (κεφαλαιακής επάρκειας,
ρευστότητας κλπ.) ή όταν η οικονοµική της κατάσταση επιδεινώνεται σηµαντικά, ιδιαίτερα δε
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αβέβαιη η οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων
της, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας.
Οι µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένου του υπό αναστολή µέρους τους,
καταβάλλεται ή κατοχυρώνεται µόνο εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συνολικής
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της εταιρίας και δικαιολογηµένες βάσει των επιδόσεων της
εταιρίας, της υπόψη επιχειρησιακής µονάδας και του υπόψη Καλυπτόµενου Προσώπου.
Οι εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται µόνο σε
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης.
Καταγγελία Σύµβασης
Οι συµβάσεις µε τα στελέχη της Εταιρίας διασφαλίζουν ότι οι πληρωµές που συνδέονται µε
την πρόωρη καταγγελία σύµβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επετεύχθησαν σε
βάθος χρόνου και είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο ώστε να µην ανταµείβεται η αποτυχία. Ο
παρόν όρος δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε την υποχρεωτική αποζηµίωση που καταβάλει η
εταιρία σε περίπτωση καταγγελίας σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου
Προαιρετικές Συνταξιοδοτικές αποδοχές
Η εταιρία δεν υιοθετεί πρόσθετες αποδοχές για τα καλυπτόµενα πρόσωπα σε περίπτωση
συνταξιοδότησης
Πρακτικές Αντιστάθµισης
Τα Καλυπτόµενα Πρόσωπα απαγορεύεται να χρησιµοποιούν προσωπικές στρατηγικές
αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη µε αµοιβή ή ευθύνη για να
καταστρατηγούνται οι περιλαµβανόµενοι στις ρυθµίσεις περί αποδοχών µηχανισµοί
ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο.
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Ποσοτικές πληροφορίες
Οι συνολικές ποσοτικές πληροφορίες αναφορικά µε τις αποδοχές του έτους 2018
κατανεµηµένες σε αποδοχές ανωτέρων διοικητικών στελεχών (Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής) και αποδοχές µελών προσωπικού έχουν ως εξής:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

∆ιοίκηση
Προσωπικό
(ανώτατα στελέχη)
Προσωπικό (µέλη)

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

1.690,71

1

------

0,00

0

57.073,53

4

-----------

Παράλληλα σας υποβάλλουµε πίνακα µε συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε τις
αποδοχές, µε ανάλυση ανά επιχειρηµατικό
τοµέα σύµφωνα µε το στοιχείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 450 του σχετικού
Κανονισµού, που έχουν ως εξής:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

Λήψη, διαβίβαση & εκτέλεση
συναλλαγών

29.601,54

1

------

Τµήµα υποστήριξης
συναλλαγών (back office)

19.230,70

2

------

Τµήµα εσωτερικού ελέγχου &
κανονιστικής συµµόρφωσης

8.241,29

1

------

Νέες πληρωµές λόγω πρόσληψης και αριθµός δικαιούχων : 2/ 9.201,85 €
Πληρωµές λόγω αποχώρησης και αριθµός δικαιούχων: 2/ 0,00 € αποχωρήσεις
Ύψος αποζηµιώσεων λόγω αποχώρησης προσωπικού: ∆εν υπάρχουν
Υψηλότερο ποσό αποζηµίωσης σε µεµονωµένο πρόσωπο: ∆εν υπάρχει
Ποσά µεταβλητών αµοιβών µε διάκριση σε κατηγορίες (µετρητά, µετοχές, χρηµατοπιστωτικά
µέσα συνδεδεµένα µε µετοχές κ.α.): ∆εν υπάρχουν
Υπάρχουσες αναβαλλόµενες αµοιβές και ύψος αυτών: ∆εν υπάρχουν
∆εν υπάρχουν άτοµα που αµείφθηκαν µε τουλάχιστον 1 εκατοµµύριο ευρώ κατά τη διάρκεια
του έτους 2018.
Επαναξιολόγηση – Έλεγχος Πολιτικής Αποδοχών
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας κατά την άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας
υιοθετεί και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο
για την εφαρµογή της.
2. Η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών και η συµµόρφωση της εταιρίας ως προς αυτή
ελέγχεται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της εταιρίας, ο οποίος υποβάλει ετησίως γραπτή έκθεση
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλοντας τυχόν προτάσεις αναθεώρησης αυτής. Με βάση
την έκθεση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επαναξιολογεί την παρούσα πολιτική σε ετήσια
βάση και προβαίνει σε αναθεώρηση αυτή όπου απαιτείται.
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3. Οι αποδοχές του εσωτερικού ελεγκτή διαµορφώνονται µε βάση την επίτευξη των στόχων
που συνδέονται µε τα καθήκοντά του, ανεξαρτήτως των επιχειρηµατικών τοµέων που ελέγχει
και εποπτεύονται απευθείας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Επιτροπή Αποδοχών
Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι οποίες είναι σηµαντικές από άποψη
µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσης, πεδίου και πολυπλοκότητας των
δραστηριοτήτων τους συγκροτούν επιτροπή αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση επιτροπή
αποδοχών συγκροτούν όλες οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι οποίες
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 5 του ν.4514/2018 (όπως αντικατέστησε το
αρθ. 10 παρ. 2 του Ν. 3606/2007) και απασχολούν τουλάχιστον 100 άτοµα προσωπικό.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, εφαρµογή και
αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών. ∆εν έχει συσταθεί Επιτροπή Αποδοχών καθώς µε βάσει
το άρθρο 84 παρ.5 του Ν.4261/2014 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ αρ.2 παρ.2 η εταιρία
εµπίπτει στην κατηγορία των ΜΜΕ επιχειρήσεων. Λαµβανοµένου υπόψη του µικρού µεγέθους
της εταιρίας, και εν γένει των ρυθµίσεών της ως προς τον τρόπο καθορισµού των αποδοχών
και τη διαχείριση και αποτροπή σχετικών κινδύνων, η επίβλεψη των αποδοχών των στελεχών
στις λειτουργίες που διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συµµόρφωσης εποπτεύεται ενιαία
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Επιπλέον δεν χρησιµοποιήθηκε εξωτερικός σύµβουλος, ο οποίος
να συµµετείχε στη διαµόρφωση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας.
Ισχύς
Η Παρούσα πολιτική εφαρµόζεται και
i) στις αµοιβές που οφείλονται βάσει συµβάσεων που συνήφθησαν πριν από τη έκδοση της
παρούσας, και συµφωνήθηκε να αποδοθούν, και
ii) στις αµοιβές για υπηρεσίες παρασχεθείσες, οι οποίες αποφασίσθηκε να αποδοθούν, αλλά
δεν έχουν µέχρι την έκδοση της παρούσας καταβληθεί .
Συµµόρφωση µε την Παρούσα πολιτική
Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής από το κάθε Καλυπτόµενο Πρόσωπο,
τροποποιούνται οι ισχύουσες συµβάσεις µε την Εταιρία και καταργείται άµεσα κάθε αντίθετος
µε την παρούσα όρος. Η εταιρία δικαιούται να απαιτήσει την τροποποίηση της σύµβασης
εργασίας µε το καλυπτόµενο πρόσωπο και εγγράφως.

Με εκτίµηση

Κωνσταντίνος Μπούσµπουρας
Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων
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