∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Εταιρία, κατόπιν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της και δυνάµει των υπ’ αριθµό
17/693/22.09.2014 και 26/693/22.09.2014 αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µετατράπηκε µε
ισχύ από την 15η.12.2014 από ανώνυµη εταιρία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων διευρυµένου σκοπού σε
ανώνυµη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του ν. 3606/2007. Η νέα επωνυµία της Εταιρίας
διαµορφώθηκε ως εξής: «AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Η Εταιρία, δυνάµει του νέου της καταστατικού, το οποίο έχει εγκριθεί µε την από 17/693/22.09.2014
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει ως σκοπό:
α) την παροχή των ακόλουθων επενδυτικών υπηρεσιών:
i) Λήψης και διαβίβασης εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για
λογαριασµό πελατών της, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
ii) ∆ιαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της
Εταιρείας, χαρτοφυλακίων πελατών της, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα
χρηµατοπιστωτικά µέσα.
iii) Παροχής επενδυτικών συµβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συµβουλών
σε πελάτες αυτής, είτε κατόπιν αιτήσεώς τους, είτε µε πρωτοβουλία της Εταιρείας, σχετικά µε µία ή
περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και τη διατύπωση προσωπικών
προτάσεων ή συστάσεων σε πελάτες σχετικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από άλλες εταιρίες.
β) την παροχή των ακόλουθων παρεπόµενων υπηρεσιών:
i) Παροχής συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική
στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις
και εξαγορές επιχειρήσεων.
ii) Παροχής υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε την παροχή των επενδυτικών
υπηρεσιών.
iii) Παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών σχετικά µε τα υποκείµενα µέσα των
παραγώγων που περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις ε έως ζ και ι του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, εφόσον
σχετίζονται µε την παροχή επενδυτικών ή παρεποµένων υπηρεσιών.
Η Εταιρία, κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας µετατροπής σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. του ν. 3606/2007,
υπέβαλλε προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον τροποποιηθέντα Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της,
όπως αυτός είχε εγκριθεί δυνάµει της µε αριθµό. 547/07.02.2014 απόφασης του ∆.Σ. της Εταιρίας.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 έως 8 της µε αριθµό 2/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία επικουρείται από τις ακόλουθες λειτουργίες: Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου, η
οποία µε ισχύ από την 19η.01.2015, ανατέθηκε στην µητρική εταιρία Amundi S.A. διά της υπογραφής
σχετικής σύµβασης εξωτερικής ανάθεσης σύµφωνα και µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 14
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της µε αριθµό 2/452/01.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Λειτουργία Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, Λειτουργία ∆ιαχείρισης Κινδύνων.

1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Η Amundi Ελλάς Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. (στο εξής η Εταιρία) έχει θεσπίσει ειδική µονάδα
∆ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα Τµήµατα της Εταιρίας, τα οποία
εµπλέκονται στην ανάληψη κινδύνων (Εκτελεστικά, ∆ιαπραγµάτευσης ή ∆ιαχείρισης) και υπάγεται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, αναφερόµενη απευθείας στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον οποίο και
ενηµερώνει σε τακτική βάση, για την πορεία των εργασιών.
Τα κύρια καθήκοντα της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κινδύνων, που περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό
Κανονισµό της Εταιρίας, είναι:
•

η θέσπιση και εφαρµογή Πολιτικών, ∆ιαδικασιών και Ρυθµίσεων που επιτρέπουν την έγκαιρη
αναγνώριση, την µέτρηση και την αντιµετώπιση των κάθε λογής κινδύνων, που προκύπτουν ή
ενδέχεται να προκύψουν από τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της
Εταιρίας,

•

η επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης Κινδύνων σύµφωνα πάντα µε τις
υφιστάµενες Κανονιστικές & Νοµοθετικές ∆ιατάξεις, στα πλαίσια των Οδηγιών και της εγκεκριµένης
Στρατηγικής του Οµίλου,

•

η εισήγηση µέτρων στη ∆ιοίκηση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε τα αντικείµενα
αρµοδιότητάς της,

•

η εξασφάλιση ότι οι αναλαµβανόµενοι κίνδυνοι για λογαριασµό της Εταιρίας παραµένουν εντός των
περιορισµών, όπως αυτοί έχουν προσδιορισθεί από τη ∆ιοίκηση, τις πολιτικές του Οµίλου, καθώς
και από τις Κανονιστικές Αρχές

•

ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λόγους επάρκειας των κεφαλαίων της Εταιρείας
µε βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς.

Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω οι κίνδυνοι και οι ορισµοί αυτών, στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί η
Εταιρία (Βλ. αναλυτική αναφορά σε επόµενο κεφάλαιο της έκθεσης):
1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ
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αντισυµβαλλόµενος να µην εκπληρώσει στο ακέραιο τις συµβατικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές
καθίστανται ληξιπρόθεσµες / απαιτητές.
2. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από την ανοιχτή θέση σε προϊόντα επιτοκίου,
συναλλάγµατος και χρεόγραφα, τα οποία είναι εκτεθειµένα στις µεταβολές της αγοράς. Ο εν λόγω
κίνδυνος περιλαµβάνει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου και τον κίνδυνο τιµών.
3. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Ο Υπολειπόµενος Κίνδυνος σχετίζεται µε το εάν αποδειχθούν οι
αναγνωρισµένες τεχνικές µείωσης κινδύνων που χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Κινδύνων, λιγότερο αποτελεσµατικές από ότι αναµενόταν. Η Εταιρία δεν είναι εκτεθειµένη στον
συγκεκριµένο κίνδυνο διότι δεν εφαρµόζει τεχνικές µείωσης κινδύνων.
4. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Ο κίνδυνος συγκέντρωσης προκύπτει από µεγάλα χρηµατοδοτικά
ανοίγµατα έναντι µεµονωµένων αντισυµβαλλόµενων.

5. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: Ο κίνδυνος ρευστότητας, συνίσταται στον Κίνδυνο, ο οποίος
προκύπτει από την (ενδεχόµενη) αδυναµία της Εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της
υποχρεώσεις όταν αυτές είναι άµεσα απαιτητές.
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή
αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών
συστηµάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή
τροµοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήµατα και τις εφαρµογές της
Εταιρίας.
7. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ: Ο Κίνδυνος Κερδοφορίας προκύπτει από την πιθανότητα
αποχώρησης πελατών ή µείωσης των συναλλαγών που πραγµατοποιούν, ιδιαίτερα όταν ο κύκλος
εργασιών της Εταιρίας εξαρτάται από µικρό αριθµό πελατών.
8. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΦΗΜΗΣ: Ο κίνδυνος φήµης απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα που αφορά τις
δραστηριότητες της Εταιρίας µετά από δηµοσιεύµατα στον Τύπο ή στο διαδίκτυο και από
καταγγελίες και παράπονα Πελατών προς την Εταιρία ή και την εποπτική της αρχή. Η Εταιρία
λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της ενδέχεται να εκτεθεί στο συγκεκριµένο κίνδυνο.
9. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Η Εταιρία διατηρεί κεφαλαιακή βάση που καλύπτει τους κινδύνους
στους οποίους είναι εκτεθειµένη λόγω της φύσης των εργασιών της και εφαρµόζει Πολιτικές και
∆ιαδικασίες που αφορούν στον έλεγχο του ύψους, της σταθερότητας και της διάρθρωσης των
Ιδίων Κεφαλαίων της.
10. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η Εταιρία δεν είναι εκτεθειµένη στον συγκεκριµένο κίνδυνο διότι δεν
πραγµατοποιεί συναλλαγές Τιτλοποίησης.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η δηµοσιοποίηση των στοιχείων αφορά την Εταιρία Amundi Ελλάς Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. και
γίνεται µε βάση την υποχρέωση που προκύπτει από την απόφαση 9/459/27.12.2007 του ∆.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές και ως αποτέλεσµα δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η Εταιρία το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της αναρτά στην
ιστοσελίδα της www.amundi.com/grc, τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση την απόφαση 9/459/27.12.2007
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Η σύνθεση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας για εποπτικούς σκοπούς και µε βάση την απόφαση
2/459/27.12.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναλύεται παρακάτω:
Α. ΒΑΣΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 1 Capital)
1. Κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 1 Capital)
α. Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
β. Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού
Αποθεµατικά διαθέσιµα για µελλοντική αύξηση ΜΚ
γ. Αποτελέσµατα εις νέον
αα. Κέρδη εις νέον
ββ. Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους
γγ. Ζηµίες εις νέον
δ. Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου
αα. Ενδιάµεσα κέρδη περιόδου
ββ. Ενδιάµεσες ζηµίες περιόδου
2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 1 Capital)
Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιρειών της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που
κατόπιν ειδικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε
ενοποιηµένη ή/και ατοµική βάση
3. Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
α. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
β. Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση) των άυλων περιουσιακών στοιχείων
γ. Η αξία συµµετοχής στο Συνεγγυητικό Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
4. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 2 Capital)
1. Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 2 Capital)
α. Αποθεµατικά αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
β. 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, σε µόνιµη βάση, στην
εύλογη αξία
γ. 45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς πώληση µετοχικών τίτλων
δ. ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος,
αόριστης διάρκειας
ε. Η θετική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
2. Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 2 Capital)
∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, ορισµένης
διάρκειας

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ
ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων στα
οποία η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10% του
κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Απόφασης
2/459/27.12.2007
2. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ποσοστού
κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 10% των ιδίων
κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
3. Συµµετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες
χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.(γ) του άρθρου 3 της Απόφασης 2/459/27.12.2007
4. Αρνητική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων , σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 'Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα
µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων'.
∆. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (Tier 3 Capital)
∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας
Ε. ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ {[Α4-(50%*Γ)]+[Β3-(50%*Γ)]+∆}
Η Εταιρία διατηρεί κεφαλαιακή βάση που καλύπτει τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειµένη λόγω
της φύσης των εργασιών της και εφαρµόζει Πολιτικές και ∆ιαδικασίες που αφορούν στον έλεγχο του ύψους,
της σταθερότητας και της διάρθρωσης των Ιδίων Κεφαλαίων της.
Ευθύνη της Εταιρίας, όσο αφορά στη διαχείριση κεφαλαίων, είναι η συµµόρφωση µε τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η διασφάλιση της δυνατότητας της
Εταιρίας να συνεχίσει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα ώστε να παρέχει αποδόσεις και οφέλη προς
τους µετόχους, καθώς και η διατήρηση µιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης για την υποστήριξη των
δραστηριοτήτων της. Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της και δύναται να τα προσαρµόζει ανάλογα µε τις
αλλαγές των οικονοµικών συνθηκών και των κινδύνων των δραστηριοτήτων της, είτε µε περιορισµό της
διανοµής µερίσµατος, είτε µε έκδοση νέων µετοχών και αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου.
Η Εταιρία είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την
παρακολούθηση των κεφαλαιακών της απαιτήσεων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Η κεφαλαιακή
επάρκεια της Εταιρίας υπολογίζεται λαµβάνοντας υπ’ όψιν

τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες και αποτελούν εφαρµογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
κεφαλαιακή επάρκεια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Η απαιτούµενη
πληροφόρηση παρέχεται στις αρµόδιες εποπτικές αρχές σε τριµηνιαία βάση.
Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων ορίζονται ως οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο άρθρο
95(2)

του

Κανονισµού

(ΕΕ)

575/2013

και

αποτυπώνονται

στο

άρθρο

3

παρ.

3

της

υπ’

αριθµ.1/459/27.12.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 3
παρ. 3 της υπ’ αριθµ.1/459/27.12.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία πρέπει να
διαθέτει ίδια κεφάλαια, τα οποία να είναι ανά πάσα στιγµή ίσα ή µεγαλύτερα από το υψηλότερο από τα

ακόλουθα ποσά: (i) του αθροίσµατος των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον
κίνδυνο αγοράς και (ii) του 25% των παγίων εξόδων του τελευταίου έτους, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα
Ι της υπ’ αριθµ.1/459/27.12.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, σε συνδυασµό
µε τα νέα ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013. Σηµειώνεται ότι τα
ετήσια πάγια έξοδα οριστικοποιούνται µετά την έκδοση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, ελεγµένων
από Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή.

Τα κεφάλαια της Εταιρίας αποτελούνται από το Μετοχικό Κεφάλαιο και τα Αποθεµατικά. Ο παρακάτω
πίνακας συνοψίζει την σύνθεση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων µε ηµεροµηνία υπολογισµού τους
31/12/2014. Το σύνολο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 8,207,488 ευρώ.
Α. ΒΑΣΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 1 Capital)
1. Κύρια στοιχεία τω ν Βασικών Ιδίων Κεφ αλαίων (Upper Tier 1 Capital)

8,466.22

α. Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.
β. Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού.
Αποθεµατικά διαθέσιµα για µελλοντική αύξηση ΜΚ
γ. Αποτελέσµατα εις νέον.
αα. Κέρδη εις νέον

6,150.00
1,556.89
6,982.01
6,222.68
0.00

ββ. Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους

0.00

γγ. Ζηµίες εις νέον
δ. Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου.
αα. Ενδιάµεσα κέρδη περιόδου
ββ. Ενδιάµεσες ζηµίες περιόδου
2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικώ ν Ιδίω ν Κεφ αλαίων (Lower Tier 1 Capital)
Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιρειών της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια
κεφάλαια σε ενοποιηµένη ή/και ατοµική βάση
3. Αφ αιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφ αλαίω ν.
α. Άυλα πάγια περουσιακά στοιχεία.
β. Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση) των άυλων περουσιακών
στοιχείων.

6,222.68
53.34
53.34
0.00
0.00

γ. Η αξία συµµετοχής στο Συνεγγυητικό Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
4. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1+Α2-Α3)
Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 2 Capital)
1. Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικώ ν Ιδίω ν Κεφαλαίων (Upper Tier 2 Capital)
α. Αποθεµατικά αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία ενσώµατων παγίων περουσιακών στοιχείων.
β. 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή παγίων περουσιακών στοιχείων, σε µόνιµη βάση,
στην εύλογη αξία.
γ. 45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς πώληση µετοχικών
τίτλων.
δ. ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος,
αόριστης διάρκειας.
ε. Η θετική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων.
2. Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρω µατικών Ιδίων Κεφ αλαίω ν (Lower Tier 2 Capital)
∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος,
ορισµένης διάρκειας.
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Β1+Β2)
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50%
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων
στα οποία η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10%
του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Απόφασης
2/459/27.12.2007
2. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα,
ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδτυµάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 10%
των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
3. Συµµετοχες και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές
εταιρείες χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.(γ) του άρθρου 3 της Απόφασης
2/459/27.12.2007
4. Αρνητική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων , σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 'Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του
Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων'.
∆. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (Tier 3
Capital)
∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας.
Ε. ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ {[Α4-(50%*Γ)]+[Β3-(50%*Γ)]+∆}

250.00
8,207.49

0.00
258.73
8.73
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
8,207.49

4. ΎΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Με δεδοµένο ότι η Εταιρία εντάσσεται στην περίπτωση του άρθρου 2 παρ. β’ της υπ’ αρ.1/459/2007
απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ή το άρθρο 4 παρ.1 εδ΄.2 στ.γ του Κανονισµού 2013/575/ΕΚ), ο
υπολογισµός των κεφαλαιακών της απαιτήσεων γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 της ως άνω
απόφασης (ή το άρθρο 95 παρ. 2 Καν.2013/575/ΕΚ). Στα πλαίσια αυτά στόχος του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης
Κινδύνων είναι να διασφαλίζει και να παρακολουθεί ότι η Εταιρία σε διαρκή βάση διαθέτει ίδια κεφάλαια τα
οποία ανά πάσα στιγµή άθροισµα των ακόλουθων ποσών:
•

το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον
κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις 3/459/2007, 4/459/2007 και
5/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

•

τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων, σύµφωνα µε την
απόφαση 7/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και

•

τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το λειτουργικό κίνδυνο, σύµφωνα µε την απόφαση 6/459/2007 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του ανοίγµατος σε κίνδυνο υπολογίζεται ως το υψηλότερο από τα
ακόλουθα ποσά: (α) το άθροισµα των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 92 παρ. 3 στ. (α) έως (δ) και
(στ) του Κανονισµού 575/2013 µετά την εφαρµογή του άρθρου 92 παρ. 4 του Κανονισµού ή το ποσό που
ορίζεται στο άρθρο 97 του Κανονισµού επί 12,5.
•

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια:

•

Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για Πιστωτικό Κίνδυνο:

•

Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για Κίνδυνο Αγοράς:

•

Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για Λειτουργικό Κίνδυνο:

•

Σταθµισµένα Πάγια Έξοδα:

8,207.5 χιλ. €
904.3 χιλ. €
1,047.6 χιλ. €
523.6 χιλ. €
4,535.2 χιλ. €

5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται µε την πιθανότητα ο αντισυµβαλλόµενος να µην εκπληρώσει στο ακέραιο
τις συµβατικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες / απαιτητές.
Η Εταιρία, ως ανώνυµη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεν είναι εκτεθειµένη σε µεγάλο βαθµό
στον πιστωτικό κίνδυνο, διότι δεν προβαίνει στην παροχή πιστώσεων ή δανείων σε Επενδυτές,
προκειµένου να διενεργήσουν συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. Σε ορισµένες περιπτώσεις
βραχυπρόθεσµων δανείων προς το έµµισθο και µόνο προσωπικό, το ποσό σε καµία περίπτωση δεν είναι
µεγαλύτερο από το ποσό που δικαιούται ο υπάλληλος ως αποζηµίωση πέντε µηνιαίων µισθών.
Συνεπώς ο κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τις συναλλακτικές δραστηριότητες της Εταιρίας, και ως τέτοιος
αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τις Κανονιστικές ∆ιατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Αναλυτικότερα, η έκθεση της Εταιρίας στον εν λόγω κίνδυνο απορρέει κυρίως από απαιτήσεις κατά του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, και από βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά τραπεζικών ιδρυµάτων.

Οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας από θεσµικούς επενδυτές δεν περιλαµβάνουν σηµαντικό
πιστωτικό κίνδυνο, καθώς πρόκειται κυρίως για ασφαλιστικά ταµεία. Η εισπραξιµότητα των απαιτήσεων
αυτών παρακολουθείται συστηµατικά από τα αρµόδια στελέχη της Εταιρείας.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο της Εταιρίας µε ηµεροµηνία
31.12.2014. Η µέτρηση του συγκεκριµένου κινδύνου, πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την τυποποιηµένη
προσέγγιση (Standardized Approach). Η Εταιρία δεν εφαρµόζει τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου
κατά τον υπολογισµό της στάθµισης των ανοιγµάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
α. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών
τραπεζών.
β. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης,
περιφεριακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών.
γ. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά διοικητικών φορέων και µη
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.
δ. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων.

Βάρος

Αξία

Σταθµ. Αξία

0%

188.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100%
150%

1,860.42

2,790.63

δ. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων.

150%

1,995.29

2,992.93

δ. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων.
ε. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά µητρικών εταιριών, θυγατρικών η
θυγατρικών της µητρικής εταιρίας.
στ. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πολυµερών τραπεζών ανάπτυξης.

150%

1,990.66

2,985.99

150%

0.00

0.00

0.00

0.00

ζ. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά διεθνών οργανισµών.
η. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων.
θ. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικ ής.

0.00

0.00

100%

0.00

0.00

75%

0.00

0.00

ι. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις εξασφαλιζόµενες µε ακίνητη περιουσία.
ια. Στοιχεία σε καθυστέρηση.

100%

0.00

0.00

0.00

0.00

ιβ. Στοιχεία υπαγόµενα σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κ ινδύνου.

0.00

0.00

ιγ. Απαιτήσεις µε τη µορφή καλυµµένων οµολόγων.

0.00

0.00

ιδ. Θέσεις σε τιτλοποίηση.

0.00

0.00

ιε. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων και επιχειρήσεων.

0.00

0.00

ιστ. Μερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ).

0%

829.95

0.00

ιζ. Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό

100%

250.00

250.00

ιζ. Λοιπά ανοίγµατα.

100%

2,284.60

2,284.60

ιζ. Λοιπά ανοίγµατα.

0%

1.08

0.00

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

11,304.152

Βάσει της τυποποιηµένης προσέγγισης (Standardized Approach) δεσµεύονται τα κεφάλαια τα οποία και
απαιτούνται για την αποτελεσµατική κάλυψη του συγκεκριµένου κινδύνου σύµφωνα µε την Απόφαση
3/572/23.12.2010 της Επιτροπής. Με ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2014, ο πιστωτικός κίνδυνος ανήλθε σε
€ 11,304,152 και οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε € 904,332. Το ποσό αυτό, κατά την άποψη της
Εταιρίας καλύπτει επαρκώς το συγκεκριµένο κίνδυνο.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η Εταιρία δεν εφαρµόζει τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου κατά τον υπολογισµό της στάθµισης
των ανοιγµάτων.

7. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Η Εταιρία δεν έχει έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο.

8. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από την ανοιχτή θέση σε προϊόντα επιτοκίου, συναλλάγµατος και
χρεόγραφα, τα οποία είναι εκτεθειµένα στις µεταβολές της αγοράς. Ο εν λόγω κίνδυνος περιλαµβάνει τον
συναλλαγµατικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου και τον κίνδυνο τιµών.
Συγκεκριµένα:

Α). ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία από τη µεταβολή των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το µοναδικό νόµισµα συναλλαγών και αναφοράς της Εταιρίας είναι το Ευρώ
και συνεπώς δεν υπάρχουν µεταβολές συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που να επηρεάζουν την
χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές της ροές. Η έκθεση της Εταιρίας στον εν λόγω κίνδυνο είναι
µηδενική.

Β). ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία από τις µεταβολές του ύψους των επιτοκίων.
Οι µεταβολές αυτές δύναται να έχουν επιπτώσεις στην τρέχουσα αξία ορισµένων χρηµατοοικονοµικών
µέσων. Η Εταιρία έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις
όψεως ή/και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις και κατά συνέπεια είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις
των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση,
καθώς και τις ταµειακές της ροές. Οι τοποθετήσεις της Εταιρίας σε καταθέσεις όψεως ή/και
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις αφορούν περίοδο περίπου ενός µηνός, γεγονός το οποίο έχει ως
αποτέλεσµα την χαµηλή ευαισθησία των τοποθετήσεων αυτών σε τυχόν µεταβολές των επιτοκίων. Η
έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια είναι πολύ περιορισµένη.

Γ). ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΙΜΩΝ
Κίνδυνος τιµών είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε την πτώση της αγοραίας αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού
µέσου. Η Εταιρία είναι έµµεσα εκτεθειµένη στον συγκεκριµένο κίνδυνο, ο οποίος επιδρά στα υπό διαχείριση
χαρτοφυλάκια θεσµικών επενδυτών της Εταιρίας επί των οποίων εισπράττεται προµήθεια µε βάση την
εκάστοτε σύµβαση διαχείρισης. Η Εταιρία εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο και την
αξιολόγηση των λειτουργικών εσόδων και των κερδών της, ενώ επίσης καταρτίζει προϋπολογισµό και
παρακολουθεί την εκτέλεσή του σε µηνιαία βάση. Τυχόν αποκλίσεις αναλύονται, ώστε να ληφθούν τα
αναγκαία διορθωτικά µέσα.
Σηµειώνεται ότι µέχρι την 31η Ιανουαρίου του εξεταζόµενου έτους, η Εταιρία ήταν επίσης, εµµέσως
εκτεθειµένη στον κίνδυνο τιµών που επιδρούσε στην κεφαλαιοποίηση των υπό διαχείριση Αµοιβαίων
Κεφαλαίων επί των οποίων εισπράττονταν ποσοστό ως αµοιβή διαχείρισης. Σηµειώνεται ότι από την 31η
Ιανουαρίου του έτους 2014, η διαχείριση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ερµής εκχωρήθηκε, έχοντας ως
αποτέλεσµα ο κίνδυνος αυτός να εξαλειφθεί.

Η άµεση έκθεση στον κίνδυνο τιµών προέρχεται αποκλειστικά από την επένδυση € 829,963.79 στο
Αµοιβαίο Κεφάλαιο Amundi Cash Euro – IE (στοιχεία: 31/12/2014), στο οποίο ο επενδυτικός κίνδυνος
κρίνεται πολύ χαµηλός (Συνθετικός ∆είκτης Απόδοσης: Βαθµίδα 1), δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος
του χαρτοφυλακίου του επενδύεται σε µέσα χρηµαταγοράς πιστοληπτικής διαβάθµισης. Η συγκεκριµένη
θέση σταθµίζεται µε 32% έναντι του γενικού και ειδικού κινδύνου, µε βάση την µε αριθµό. 4/459/27.12.2007
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του Κινδύνου τιµών από άµεση έκθεση, η Εταιρία, διαµορφώνει τις διαδικασίες
και τις πολιτικές, που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του εν λόγω
κινδύνου. Ο κίνδυνος τιµών καλύπτεται από την κεφαλαιακή επάρκεια.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η έκθεση στον κίνδυνο αγοράς της Εταιρίας µε ηµεροµηνία
31.12.2014:
ΧΑΡΤΟΦ ΥΛΑΚΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ
LONG

ΘΕΣΗ ΣΕ ΟΣΕ EUR

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (32%)
SHORT

829.95

265.59
ΣΥΝΟΛΟ

265.59

Η Εταιρία δεσµεύει τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται, για την αποτελεσµατική κάλυψη του εν λόγω
κινδύνου. Με ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2014, ο κίνδυνος αγοράς (ονοµαστικό / πλασµατικό ισοδύναµο
σταθµισµένου ενεργητικού από το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αγοράς)
ανήλθε σε € 3,319,819 και οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε € 265,585. Το ποσό αυτό, κατά την
άποψη της Εταιρίας καλύπτει επαρκώς το συγκεκριµένο κίνδυνο.

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών,
προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων,
όπως φυσικές καταστροφές ή τροµοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήµατα και τις
εφαρµογές της Εταιρίας.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας
διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και
διαχείριση του.
Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών
και ρυθµίσεων και ιδίως:
•

προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρίας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του
λειτουργικού κινδύνου, σύµφωνα µε το νόµο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

•

εφαρµόζει µε συνέπεια την µέθοδο υπολογισµού των απαιτούµενων κεφαλαίων για την κάλυψη
του Λειτουργικού Κινδύνου (µέθοδος Βασικού ∆είκτη).

•

ακολουθεί την εγκεκριµένη διαδικασία της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Κινδύνων του Οµίλου
και συντηρεί την βάση δεδοµένων για την καταγραφή των ζηµιογόνων γεγονότων, που
προκύπτουν από προβλήµατα στις εσωτερικές διαδικασίες, τα συστήµατα, το ανθρώπινο δυναµικό
και εξωτερικά γεγονότα.

•

χαρτογραφεί, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους που συνδέονται µε τις σηµαντικές / ουσιώδεις
λειτουργίες της Εταιρείας.

•

αξιολογεί τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχων (1ης και 2ης βαθµίδας) των σηµαντικών / ουσιωδών
λειτουργιών της Εταιρείας και δύναται να εισηγηθεί βελτιώσεις.

•

δύναται να προτείνει µέτρα διαχείρισής του εν λόγω κινδύνου και ενηµερώνει τη ∆ιοίκηση και τη
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων του Οµίλου τουλάχιστον σε τριµηνιαία βάση. Στις
ενηµερώσεις ενδεικτικά δύναται να συµπεριληφθούν τα ακόλουθα:
o

σηµαντικά γεγονότα της υπό εξέτασης περιόδου

o

ανάλυση κινδύνων που απορρέουν από τις ουσιώδης / σηµαντικές λειτουργίες της Εταιρείας
ανά τµήµα αυτής

o

υπολογισµός βασικών δεικτών λειτουργικών κινδύνων

o

σηµαντικές ενέργειες / δράσεις της Υπηρεσίας στην υπό εξέταση περίοδο προκειµένου να
παρακολουθείται αποτελεσµατικότερα ο εν λόγω κίνδυνος σε κάθε τµήµα αυτής και συνολικά

•

σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διαδικασίες και τις πολιτικές της Εταιρείας για τη διαχείριση
του εν λόγω κινδύνου, ενηµερώνει άµεσα τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τη Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιαχείρισης Κινδύνων του Οµίλου.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει συστήµατα κρίσεων και έκτακτων παθολογικών καταστάσεων, για
την αντιµετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες. Στα πλαίσια της εκπόνησης του
Σχεδίου Συνεχούς Επιχειρηµατικής Λειτουργίας (Business Continuity Plan), η Εταιρία κατέγραψε της
ανάγκες και απαιτήσεις της σε προσωπικό, εφαρµογές πληροφορικής, θέσεις εργασίας και αναλωσίµων,
ώστε σε περίπτωση αναγκαστικής µετεγκατάστασης σε εναλλακτικό χώρο, να συνεχίσει την λειτουργία της
τουλάχιστον όσον αφορά τις κρίσιµες εργασίες της. Σηµειώνεται ότι κατά την εξεταζόµενη περίοδο η
Εταιρία έχει διενεργήσει αρκετές φορές δοκιµαστικά tests στον επιλεγµένο χώρο.

Η Εταιρία υπολογίζει τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου σε τριµηνιαία βάση,
χρησιµοποιώντας τη Μέθοδο του Βασικού ∆είκτη, όπως αυτή περιγράφεται στην µε αριθµό
6/459/27.12.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τα ακαθάριστα λειτουργικά έσοδα των τριών τελευταίων ελεγµένων από εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές
διαχειριστικών χρήσεων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΑ/ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
Καθ.πραγµ/να κέρδη από χρηµατοπιστωτικά µέσα που
επιµετρούνται στην εύλογη αξία των αποτ/των, εφόσον
περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
Τόκοι εισπρακτέοι και εξοµοιούµενα έσοδα
Τόκοι πληρωτέοι και εξοµοιούµενα έξοδα
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Σύνολο Ακαθάριστων Λειτουργικών Εξόδων

2011
6,181,327.95
-3,037,475.95

2012
5,306,339.98
-2,266,533.47

2013
4,934,205.32
-2,214,052.34

89,946.64

48,684.47

20,508.68

268,839.58
-500.60
316,450.64
3,818,588.26

239,435.97
-535.14
176,817.04
3,504,208.85

262,091.10
-221.28
146,499.34
3,149,030.82

Στις 31/12/2014, η έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο (ονοµαστικό / πλασµατικό ισοδύναµο σταθµισµένου
ενεργητικού από το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου) ανήλθε στα €
6,544,892 και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου ανέρχονταν σε € 523,59. Το
ποσό αυτό, κατά την άποψη της Εταιρίας καλύπτει επαρκώς το συγκεκριµένο κίνδυνο.

10. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η Εταιρία δεν έχει τέτοιου είδους ανοίγµατα.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
Η Εταιρία, ανήκουσα στον Όµιλο Amundi, ακολουθεί το γενικό πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής
αποδοχών του Οµίλου. Η παρούσα πολιτική βασίζεται στις αρχές της Πολιτικής Αποδοχών του Οµίλου και
στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2010/76/ΕΚ και της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Απριλίου
2009, σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών στον Τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, και θέτει το
γενικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο η Εταιρία ρυθµίζει τα θέµατα αποδοχών των στελεχών και
υπαλλήλων της, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής.
Η Εταιρία εφαρµόζει τις οδηγίες του Οµίλου όσον αφορά στις µεταβλητές αποδοχές και αυξήσεις µισθών, οι
αρχές των οποίων αποτυπώνονται σε Παράρτηµα του Εσωτερικού Κανονισµού της.
Κατωτέρω, παρατίθενται λεπτοµέρειες αναφορικά µε την εφαρµοζόµενη από την Εταιρία πολιτική
αποδοχών, µε την εξής διάκριση: Τα τµήµατα 1 έως 4 εφαρµόζονται σε όλους τους εργαζοµένους της
Εταιρίας και στα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ενώ τα Τµήµατα 5 και 6 εφαρµόζονται µόνο στα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον Εσωτερικό Ελεγκτή, τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης και
∆ιαχείρισης Κινδύνων, καθώς και στους ∆ιαχειριστές Χαρτοφυλακίων.
Τµήµα 1: Γενικοί Κανόνες
• Η πολιτική αποδοχών της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις
αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της Εταιρίας και ενσωµατώνει µέτρα µε τα οποία
αποθαρρύνεται η σύγκρουση συµφερόντων. Η Εταιρία διενεργεί την ετήσια αξιολόγηση και αναθεώρηση
των αποδοχών µε βάση το πρόγραµµα που καθορίζεται από το Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού της
µητρικής της, ήτοι της Amundi Γαλλίας. Η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών αξιολογείται ετησίως από
τον Εσωτερικό Ελεγκτή και τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρίας, ενώ, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας επανεξετάζει σε περιοδική βάση τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και
είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή αυτής της πολιτικής.
• Οι

συνολικές

αποδοχές

διακρίνονται

σε

σταθερές

και

µεταβλητές.

Οι

σταθερές

αποδοχές

αντιπροσωπεύουν ένα αρκετά υψηλό µέρος των συνολικών αποδοχών, ώστε να καθίσταται εφικτή η
εφαρµογή µιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένης της
δυνατότητας µη καταβολής τους.
• Σε ετήσια βάση, το ∆.Σ. της Εταιρίας αποφασίζει τον τρόπο καταβολής µεταβλητών αποδοχών, εφόσον
συντρέχει περίπτωση καταβολής αποδοχών αυτού του είδους. Το ∆.Σ. της Εταιρίας δύναται να
αποφασίσει αιτιολογηµένα ότι δεν θα ανασταλεί η καταβολή κάποιου µέρους των µεταβλητών αποδοχών,

εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται ενδεικτικά στην πολιτική αποδοχών της
Εταιρίας, όπως λ.χ. το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν οι µεταβλητές αποδοχές δεν υπερβαίνει ένα
συγκεκριµένο όριο που καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ., η καταβολή των

εν λόγω µεταβλητών

αποδοχών δεν θα επηρεάσει την ικανότητα της Εταιρίας να ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση κλπ.
• Οι αυξήσεις στους µισθούς του προσωπικού της Εταιρίας διενεργούνται εντός του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες, την πρόοδο και την εµπειρία κάθε εργαζοµένου/
στελέχους της Εταιρίας και αφού ληφθούν υπόψη οι πρακτικές της αγοράς.
• Οι αποδοχές βάσει επιδόσεων (bonus): α) καταβάλλονται εντός του εντός του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού και είναι πάντοτε σύµφωνες µε αντίστοιχες προβλέψεις/ λογιστικές εγγραφές, β)
βασίζονται σε ένα συνδυασµό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόµου, της υπηρεσιακής µονάδας στην
οποία ανήκει και των συνολικών αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Κατά την ως άνω αξιολόγηση,
λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά (ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας, αναλογία εξόδων
και εσόδων της Εταιρίας, συνολικά έσοδα από τη δραστηριότητα της Εταιρίας σε επίπεδο Οµίλου) και
ποιοτικά κριτήρια (η συµβολή του συγκεκριµένου εργαζόµενου/ στελέχους στη συνολική απόδοση και τα
κέρδη της Εταιρίας, πνεύµα συνεργασίας µε τους λοιπούς εργαζοµένους και στελέχη της Εταιρίας και µε
τον Όµιλο Amundi, αποτελεσµατικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και κατά την
εφαρµογή νέων πολιτικών και διαδικασιών του Οµίλου, ανάπτυξη πρωτοβουλίας, εξεύρεση λύσεων,
περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεών του).
∆εν καταβάλλονται µεταβλητές αποδοχές µε βάση την απόδοση ή το µέγεθος των υπό διαχείριση
χαρτοφυλακίων. Η Εταιρία δεν θέτει στόχους απόδοσης στα Τµήµατα που ασχολούνται µε τις πωλήσεις
και τη διαχείριση επενδύσεων.
• Η αξιολόγηση της απόδοσης διενεργείται σε τριετές πλαίσιο, ώστε η αξιολόγηση να γίνεται σε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, η δε καταβολή των τµηµάτων των αποδοχών που συνδέονται µε την απόδοση
κατανέµεται σε όλη αυτή την τριετή περίοδο µε βάση τον επιχειρηµατικό κύκλο και τους κινδύνους της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρίας.
• Ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων της
Εταιρίας, είναι ανεξάρτητοι από τις επιχειρηµατικές µονάδες τις οποίες εποπτεύουν, έχουν τις κατάλληλες
εξουσίες και αµείβονται µε βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε τα καθήκοντά τους,
ανεξαρτήτως των επιχειρηµατικών τοµέων που ελέγχουν. Οι αποδοχές τους εποπτεύονται άµεσα από το
∆.Σ. της Εταιρίας και τις Γραµµές Αναφοράς τους στην Amundi Γαλλίας.
• Η Εταιρία δύναται να αναστέλλει πλήρως ή εν µέρει την καταβολή πρόσθετων αποδοχών όταν δεν
ικανοποιούνται συγκεκριµένοι δείκτες (κεφαλαιακής επάρκειας, κερδών, ρευστότητας) ή όταν η οικονοµική
της κατάσταση επιδεινώνεται σηµαντικά, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αβέβαιη
η οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, δυνάµει σχετικής απόφασης του ∆.Σ.
• Το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών θα συρρικνώνεται σε γενικές γραµµές σηµαντικά, όταν η Εταιρία
παρουσιάζει χαµηλές ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις. Η συρρίκνωση αφορά τόσο τις
τρέχουσες αποδοχές όσο και µειώσεις σε καταβληθείσες αµοιβές του παρελθόντος µέσω ρυθµίσεων
malus ή επιστροφής αµοιβών (clawback).

• Οι εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές απαγορεύονται. Κατ` εξαίρεση επιτρέπονται µόνο σε περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης.
• Το προσωπικό υποχρεούται να µην χρησιµοποιεί 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.
• Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας της Ελλάδας, 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.
Τµήµα 2: ∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων για αποδοχές
Οι αποδοχές καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών του Οµίλου της Amundi, µετά από
διαβούλευση µε το Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού Προσωπικού της Amundi και αφού ληφθεί υπόψη η
πρόταση που διατυπώνεται από την Εταιρία. Σηµειώνεται ότι ανάλογα µε τη θέση του προσώπου, το οποίο
αφορούν οι αποδοχές, στην ανωτέρω διαδικασία καθορισµού των αποδοχών, συµµετέχουν και
συγκεκριµένα στελέχη του Οµίλου Amundi µε βάση τις γεωγραφικές τους αρµοδιότητες αλλά και οι Γραµµές
Αναφοράς που είναι αρµόδιες για το συγκεκριµένο άτοµο που αφορούν οι αποδοχές.
Τµήµα 3: ∆ιαδικασία αξιολόγησης αποδοχών
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων σχετικά µε τις αποδοχές και των ιστορικών δεδοµένων κάθε
εταιρίας που ανήκει στον Όµιλο Amundi διενεργείται συνολικά από το Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού της
Amundi. ∆ιενεργείται έλεγχος µε βάση τα συνολικά όρια προϋπολογισµού σε συνεργασία µε τον Κεντρικό
Τοµέα Χρηµατοδότησης. Πραγµατοποιούνται συναντήσεις µε κάθε µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για
την αξιολόγηση των προτάσεων της Amundi και κάθε άλλης εταιρίας που ανήκει στον Όµιλο Amundi.
Ακολούθως, γίνεται η τελική παρουσίαση των προτάσεων ενώπιον της Επιτροπής Αποδοχών της Amundi,
η οποία είναι αρµόδια για την έγκρισή τους.
Τµήµα 4: Έλεγχος ικανότητας καταβολής bonus
Κάθε εταιρία που ανήκει στον Όµιλο Amundi και κάθε επιµέρους Τοµέας οφείλει να ελέγχει εκ των
προτέρων ότι διαθέτει την ικανότητα για χρηµατοδότηση των bonus, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος
κινδύνου, το κόστος του κεφαλαίου και το κόστος της ρευστότητας.
Η συµβολή κάθε επιµέρους τοµέα καθορίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
Καθαρό τραπεζικό κέρδος - άµεσα και έµµεσα έξοδα εξαιρουµένων των bonus -κόστος κινδύνων - κόστος
κεφαλαίου προ φόρων
Τµήµα 5: Αναστολή καταβολής µεταβλητών αποδοχών
Αναστέλλεται η καταβολή τουλάχιστον ποσοστού 40% των µεταβλητών αποδοχών για περίοδο, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία έτη, η δε καταβολή τους κατοχυρώνεται κατ’ αναλογία του
εναποµένοντος χρονικού διαστήµατος µέχρι τη λήξη της περιόδου αναστολής σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις απόδοσης που ισχύουν για τον συγκεκριµένο τοµέα. Όταν δε το µεταβλητό µέρος των
αποδοχών αφορά σε ιδιαίτερα υψηλό ποσό, αναστέλλεται η καταβολή του τουλάχιστον κατά ποσοστό 60%.
Το τµήµα που θα ανασταλεί εξαρτάται από το συνολικό ύψος του τµήµατος των µεταβλητών αποδοχών
που πρόκειται να χορηγηθεί σε ένα συγκεκριµένο έτος και υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο πίνακα (ο
πίνακας εκφράζεται σε επίπεδο Οµίλου):

Συνολικό

ύψος

τµήµατος

µεταβλητών

Μέρος που αναστέλλεται

αποδοχών
ΕΥΡΩ 0,00 - 400.000

40% από το πρώτο ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ 400.000 - 600.000

50% από το πρώτο ΕΥΡΩ, µε ελάχιστο ποσό
που δεν αναστέλλεται ΕΥΡΩ 240.000

>ΕΥΡΩ 600.000

60% από το πρώτο ΕΥΡΩ, µε ελάχιστο ποσό
που δεν αναστέλλεται ΕΥΡΩ 300.000

Οι µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος αυτών που έχει ανασταλεί, καταβάλλονται ή
κατοχυρώνονται µόνο εφόσον είναι αποδεκτές µε βάση τη συνολική χρηµατοοικονοµική κατάσταση της
Εταιρίας και είναι δικαιολογηµένες βάσει των επιδόσεων της Εταιρίας, της υπόψη επιχειρησιακής µονάδας
και του υπόψη µέλους του προσωπικού/ στελέχους. Σε περίπτωση δε πρόωρης καταγγελίας σύµβασης
εργασίας, το µέρος των µεταβλητών αποδοχών που έχει τυχόν ανασταλεί, δεν καταβάλλεται.
Τµήµα 6: Καταβολή του µέρους των µεταβλητών αποδοχών, το οποίο αναστέλλεται
Επειδή η Εταιρία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων σε περιορισµένο
αριθµό πελατών και λαµβάνοντας υπόψη ότι καµία από τις εταιρίες που ανήκουν στον Όµιλο Amundi δεν
είναι εισηγµένη, δεν τυγχάνει εφαρµογής η καταβολή του µέρους των µεταβλητών αποδοχών που έχει
ανασταλεί σε µετοχές της Εταιρίας ή άλλης εταιρίας που ανήκει στον Όµιλο. Ανήκει δε στη διακριτική
ευχέρεια του ∆.Σ. της Εταιρίας να αποφασίσει σε ποια χρηµατοπιστωτικά µέσα θα αποδοθεί το µέρος των
µεταβλητών αποδοχών που έχει ανασταλεί, καθώς και τον τρόπο της καταβολής.
Απαγορεύεται κάθε στρατηγική αντιστάθµισης ή κάλυψης που περιορίζει τους περιλαµβανόµενους στις
ρυθµίσεις περί αποδοχών µηχανισµούς ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο.

