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ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

 

1. Η IOLCUS INVESTMENTS A.E.Π.Ε.Υ.  

 

1.1 Η Εταιρία 

Τα βασικά στοιχεία της IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. (“ΙOLCUS”) είναι τα εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ IOLCUS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καρνεάδου 15, 10675 Αθήνα 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2107233340 

FAX 2107400074 

EMAIL info@iolcus.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.iolcus.gr 

 

Η IOLCUS είναι εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 

3606/2007 και έχει ΓΕΜΗ: 117631101000 και ΑΦΜ: 997472014. Η IOLCUS έχει λάβει την υπ.αριθμ. 2/591/ 

07.07.2011  άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (Κολοκοτρώνη 1 & 

Σταδίου, Αθήνα – τηλ. 210.3377100). 

 

1.2 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

Σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας και το καταστατικό της, η IOLCUS παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

Επενδυτικές υπηρεσίες: 

(α) Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό 

πελατών για κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν.3606/2007,  

(β) Διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, 

χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα 

χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του Ν.3606/2007, και 

(γ) Παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, 

είτε κατόπιν αιτήσεώς του, είτε με πρωτοβουλία της εταιρίας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που 

αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του Ν.3606/2007. 
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Παρεπόμενες υπηρεσίες: 

Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική 

και συναφή θέματα, καθώς και της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές 

επιχειρήσεων. 

 

1.3 Διαχείριση χαρτοφυλακίου 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η IOLCUS δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια και στο πλαίσιο της εντολής 

που έχει λάβει από τον πελάτη να διαχειρίζεται συγκεκριμένο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη 

προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση των επενδύσεων (στο όνομα και για λογαριασμό του), που κρίνει ότι 

είναι προς όφελος του πελάτη και των προς εκτέλεση στόχων του, βάση των επενδυτικών του στόχων και 

λαμβάνοντας υπόψη τα λοιπά ατομικά του χαρακτηριστικά.  

Για τον σκοπό αυτό, οι πελάτες δύνανται να δίνουν σαφείς εντολές στην IOLCUS αναφορικά με τον τύπο 

(μοντέλο) χαρτοφυλακίου που επιθυμούν να επιλέξουν, τους επενδυτικούς τους στόχους ή/και τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων δεν επιθυμούν την κατάρτιση συναλλαγών. 

Η IOLCUS ενημερώνει άμεσα τους πελάτες της, κατόπιν αιτήματος τους, αναφορικά με κάθε πράξη του υπό 

διαχείριση χαρτοφυλακίου τους και επιπλέον κάθε μήνα τους αποστέλλει έγγραφη αναφορά με αναλυτική 

ενημέρωση σχετικά με το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο τους, τον όγκο και την αξία έκαστης συναλλαγής, τα 

ποσοτικά υπόλοιπα κάθε στοιχείου του χαρτοφυλακίου κατά την ημέρα αναφοράς, κ.λ.π. 

Για λόγους σύγκρισης της απόδοσης του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου η IOLCUS θα χρησιμοποιεί ως κοινά 

αποδεκτό δείκτη αναφοράς (benchmark) τον συμβατικά συμφωνημένο με τον πελάτη. 

 

Σε περίπτωση λήψης από την IOLCUS εντολής ρευστοποίησης του συνόλου του χαρτοφυλακίου του πελάτη, η 

IOLCUS ρευστοποιεί τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου του επιλέγοντας το χρόνο πώλησης κατά την κρίση της, 

εκτός αν ο πελάτης δώσει συγκεκριμένες εντολές. Σε κάθε περίπτωση η IOLCUS θα προσπαθήσει να 

ρευστοποιήσει εντός δύο εργασίμων ημερών το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων λαμβάνοντας υπόψη 

τις συνθήκες ρευστότητας. Εφόσον δεν είναι εφικτή η ρευστοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη, 

λόγω ιδιαίτερων δυσμενών συνθηκών στις αγορές η IOLCUS ειδοποιεί τον πελάτη και, εφόσον ο πελάτης δεν 

δώσει ειδικότερες οδηγίες ή δεν ανακαλέσει την εντολή του, διαχειρίζεται τη ρευστοποίηση εν λευκώ. 

 

1.4 Αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων πελατών 

Η IOLCUS σε καθημερινή βάση προβαίνει στην αποτίμηση των στοιχείων και χρηματοπιστωτικών μέσων του 

υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου του πελάτη, σύμφωνα με αντικειμενικές και εγκεκριμένες μεθόδους. Ο 

πελάτης δικαιούται να ενημερώνεται από την IOLCUS για τον τρόπο αποτίμησης έκαστου χρηματοπιστωτικού 

μέσου του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου του. 

 

Ενδεικτικά τα κάτωθι χρηματοπιστωτικά μέσα, αποτιμώνται ως ακολούθως: 
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(α) Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αποτιμώνται με βάση την καθημερινή καθαρή τιμή του μεριδίου, όπως 

αυτή κατά κανόνα δημοσιεύεται από την εταιρεία διαχείρισης μετά το πέρας δύο (2) εργασίμων ημερών. 

(β) Τα παράγωγα και οι μετοχές εισηγμένων εταιρειών, αποτιμώνται σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος, όπως 

αυτή ανακοινώνεται επίσημα από κάθε αγορά. 

(γ) Τα μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών  εναλλακτικών  επενδύσεων αποτιμώνται με βάση την καθαρή τιμή 

του μεριδίου ς, όπως αυτή υπολογίζεται και ανακοινώνεται τακτικά από τις εταιρείες διαχείρισης. 

(δ) Οι χρεωστικοί τίτλοι αποτιμώνται ανάλογα με το είδος τους.  

Για οποιαδήποτε επιπλέον αλλαγή των ανωτέρω ή/και ανάγκη χορήγησης περαιτέρω πληροφοριών ο πελάτης 

δύναται να απευθυνθεί στην IOLCUS. 

 

1.5 Παροχή επενδυτικών συμβουλών και διαβίβαση των εντολών του πελάτη προς εκτέλεση. 

(α) Σκοπός της παροχής επενδυτικών συμβουλών είναι η διευκόλυνση του πελάτη για την λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων μέσω της πληροφόρησης που του παρέχεται από την IOLCUS για την πορεία των αγορών καθώς 

και των χρηματοπιστωτικών μέσων εν γένει, σε συνάρτηση με τους επενδυτικούς του στόχους και το 

οικονομικό του προφίλ. 

(β) Σκοπός της παροχής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών είναι η πραγματοποίηση συναλλαγών στο 

όνομα και για λογαριασμό του πελάτη επί χρηματοπιστωτικών μέσων, είτε κατόπιν συμβουλών της IOLCUS 

είτε χωρίς την λήψη τέτοιων συμβουλών. Η IOLCUS εκτελεί τις εντολές που λαμβάνει από τους πελάτες της 

σύμφωνα με την πολιτική του συνημμένου στο παρόν Παραρτήματος II και με βάση την αρχή της χρονικής 

προτεραιότητας, εκτός αν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης εντολής, οι συνθήκες της αγοράς ή τα 

συμφέροντα ενός πελάτη επιβάλλουν διαφορετικό χειρισμό. Η IOLCUS ενημερώνει εντός του αντικειμενικά 

ευλόγως απαιτουμένου χρόνου για κάθε ουσιώδες πρόβλημα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της εντολής 

πελάτη, εφόσον αυτό μπορεί να επηρεάσει την καλή εκτέλεσή της, αμέσως μόλις λάβει γνώση του 

προβλήματος αυτού. Η IOLCUS δεσμεύεται μόνον από εντολές του πελάτη που δίδονται σε εργάσιμες στην 

Ελλάδα ημέρες και ώρες, ακόμα και για τόπους εκτέλεσης που λειτουργούν σε ημέρες και ώρες μη εργάσιμες 

στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών, η Εταιρία αποστέλλει στον 

ιδιώτη πελάτη, μέσω σταθερού μέσου, ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης της εντολής του, εντός του 

αντικειμενικά απαραίτητου χρόνου και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 

εκτέλεση της εντολής, ή μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που της αποστέλλει τρίτος, εάν η Εταιρία λαμβάνει 

την επιβεβαίωση από τρίτο. 

Η Εταιρία δεν αποστέλλει ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής εάν πρόκειται να αποσταλεί 

άμεσα στον πελάτη από άλλο πρόσωπο επιβεβαίωση που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες. 

Σε περίπτωση εντολής ιδιώτη πελάτη, η οποία αφορά μερίδια ή μετοχές οργανισμού συλλογικών επενδύσεων 

και η οποία εκτελείται περιοδικά, η Εταιρία μπορεί, αντί της ειδοποίησης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης της 

εντολής, να παρέχει στον πελάτη, το αργότερο κάθε έξι μήνες, τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία. 

 

 



 
 

 

4/25 

1.6 Γλώσσα και τρόποι επικοινωνίας  

Για την επικοινωνία με τους πελάτες και υποψήφιους πελάτες της IOLCUS, χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα, 

και σε περίπτωση αλλοδαπών προσώπων, η αγγλική. Eκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται κάτι 

συγκεκριμένο από σύμβαση της IOLCUS με πελάτη της, η επικοινωνία με την IOLCUS γίνεται μέσω τηλεφώνου, 

ταχυδρομείου, fax, ή email. Εφιστάται η προσοχή των πελατών στους συμφωνηθέντες τρόπους διαβίβασης 

εντολών για τη διενέργεια συναλλαγών. 

 

1.7 Σύστημα αποζημίωσης επενδυτών 

Η IOLCUS συμμετέχει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, το οποίο  

αποζημιώνει τους επενδυτές για τις παρασχεθείσες επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον Ν.2533/1997. Το ανώτατο όριο κάλυψης ανά επενδυτή και για το σύνολο των παρεχόμενων σε αυτόν 

επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται σήμερα στο ποσό των € 30.000  

 

1.8 Σύγκρουση Συμφερόντων 

Η IOLCUS έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία επισυνάπτεται 

στην παρούσα ενημέρωση ως Παράρτημα Ι, προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται με συνέπεια, 

υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τις συγκρούσεις συμφερόντων που υπάρχουν ή που ενδέχεται να 

υπάρξουν είτε μεταξύ της IOLCUS ή/και στελεχών, διευθυντών και υπαλλήλων και των συνδεδεμένων 

εταιρείων της με πελάτη της, είτε μεταξύ δύο ή περισσότερων πελατών της. Κατόπιν αιτήματος πελάτη ή 

υποψήφιου πελάτη, η IOLCUS χορηγεί πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζει για τις 

συγκρούσεις συμφερόντων. 

 

1.9 Διαχείριση παραπόνων 

Οι πελάτες της IOLCUS μπορούν να υποβάλλουν τυχόν παράπονά τους εγγράφως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με 

fax, είτε ηλεκτρονικά στα στοιχεία της IOLCUS που αναφέρονται στην παρ. 1.1 του παρόντος. Ανάλογα με τη 

φύση και το περιεχόμενό του, το παράπονο θα διερευνηθεί από τα αρμόδια στελέχη της IOLCUS, και εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο από την υπηρεσία κανονιστικής συμμόρφωσης, θα παρασχεθούν εξηγήσεις ή θα ληφθούν τα 

απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα.   

 

1.10 Προστασία Δεδομένων και Εμπιστευτικότητας Πληροφοριών  

Η IOLCUS διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει από τους πελάτες της. 

 

2. Αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας 

 

2.1 Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή επενδυτικών συμβουλών: καταλληλότητα 

Πριν από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή επενδυτικών συμβουλών, οι πελάτες της 

IOLCUS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση καταλληλότητας 
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μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Ως αξιολόγηση καταλληλότητας νοείται η διαδικασία της συλλογής 

πληροφοριών αναφορικά με τον πελάτη και η επακόλουθη αξιολόγηση καταλληλότητας.  Η αξιολόγηση αυτή 

αφορά αφενός την καταλληλότητα της αγοράς, της διατήρησης, ή της πώλησης ενός χρηματοπιστωτικού 

μέσου για συγκεκριμένο πελάτη και αφετέρου την καταλληλότητα της παρεχόμενης στον πελάτη επενδυτικής 

υπηρεσίας. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προτεινόμενα 

ή χρησιμοποιούμενα χρηματοπιστωτικά μέσα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) είναι σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη, 

(β) ο πελάτης έχει την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει το βάρος των σχετικών επενδυτικών κινδύνων, σύμφωνα με 

τους επενδυτικούς του στόχους, 

(γ) ο πελάτης διαθέτει την αναγκαία πείρα και γνώση, ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η 

προτεινόμενη συναλλαγή. 

Ο πελάτης είναι απαραίτητο  να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, προκειμένου η IOLCUS να του συστήσει τα 

κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τις κατάλληλες επενδυτικές υπηρεσίες. 

 

2.2 Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών: συμβατότητα 

Η αξιολόγηση συμβατότητας αποτελεί προαπαιτούμενο της παροχής υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης 

εντολών. Αντικείμενο της αξιολόγησης αποτελεί αποκλειστικά ο έλεγχος της γνώσης και της εμπειρίας του 

πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τις σχεδιαζόμενες συναλλαγές, ώστε να είναι σε θέση να 

κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία προτίθεται να επενδύσει.  

 

2.3 Εξαιρέσεις: 

2.3.1 Παροχή υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών σε μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Κατά την παροχή υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά στη λήψη και διαβίβαση εντολών, η IOLCUS μπορεί να 

παρέχει τις εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς να έχει υποβάλει τον πελάτη σε έλεγχο συμβατότητας, εφόσον 

πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

(α)  Αντικείμενο των συναλλαγών είναι: 

(i)  μετοχές, εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, 

μέσα χρηματαγοράς, ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου  χρέους (με την εξαίρεση των ομολογιών 

ή άλλων μορφών τιτλοποιημένου χρέους που ενσωματώνουν παράγωγα), μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλα μη 

σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα.  

(ii) μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα, δηλαδή χρηματοπιστωτικά μέσα: 

• Που είναι είτε κινητές αξίες εκτός αυτών που προσδιορίζονται με αναφορά σε άλλες κινητές 

αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη, είτε μέσα 

χρηματαγοράς, είτε μερίδια ΟΣΕΚΑ, 

• Υπάρχουν συχνές ευκαιρίες διάθεσης, εξαγοράς και γενικά ρευστοποίησής τους σε τιμές που 

είναι δημόσια διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στην αγορά και οι οποίες είτε είναι τιμές της 
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αγοράς είτε διαμορφώνονται ή επιβεβαιώνονται από συστήματα αποτίμησης, ανεξάρτητα από 

τον εκδότη τους, 

• Που δεν συνεπάγονται για τον πελάτη καμία πραγματική ή δυνητική οικονομική υποχρέωση, η 

οποία υπερβαίνει το κόστος απόκτησής τους, 

• Για τα οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό επαρκής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά τους και η 

πληροφόρηση αυτή είναι δυνατό να γίνει άμεσα κατανοητή από το μέσο ιδιώτη πελάτη, 

προκειμένου να αποφασίσει εμπεριστατωμένα, αν θα διενεργήσει μια συναλλαγή στο 

συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο.  

(β)  Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή δυνητικού πελάτη. 

(γ)  Ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενημερωθεί σαφώς ότι, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η IOLCUS 

δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που προσφέρεται ή της 

υπηρεσίας που παρέχεται και ότι δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων 

επαγγελματικής συμπεριφοράς.  

(δ)  Η IOLCUS συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

2.3.2  Εξαιρέσεις λόγω κατηγοριοποίησης 

Οι Επαγγελματίες Πελάτες θεωρείται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο πείρας και γνώσης, για τα προϊόντα, τις 

συναλλαγές και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν ενταχθεί στην κατηγορία του επαγγελματία πελάτη, και συνεπώς δεν 

υποβάλλονται σε έλεγχο συμβατότητας. 

 

3. Κατηγοριοποίηση πελατών 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διαφορετικές κατηγορίες πελατών χρήζουν προστασίας διαφορετικού επιπέδου. 

Οι προβλεπόμενες από το νόμο κατηγορίες πελατών, μεταξύ των οποίων ταξινομούνται οι πελάτες των ΕΠΕΥ, είναι οι 

εξής: 

 

3.1.1 Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι 

  Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι θεωρούνται τα αναφερόμενα στο α. 30 παρ. 2 Ν.3606/2007 χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και άλλες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και εθνικές κυβερνήσεις, τράπεζες και 

οργανισμοί. Θεωρείται ότι οι επιλέξιμοι συμβαλλόμενοι διαθέτουν την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση ώστε να 

λαμβάνουν τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμούν δεόντως τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, 

σχετικά με τις συναλλαγές και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν ενταχθεί στην κατηγορία του Επιλέξιμου 

Αντισυμβαλλόμενου. Επίσης, θεωρείται ότι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να αναλάβουν το βάρος των 

σχετικών επενδυτικών κινδύνων σύμφωνα με τους επενδυτικούς τους στόχους. 
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Συνεπώς, οι εν λόγω πελάτες δεν υποβάλλονται σε έλεγχο συμβατότητας, ενώ κατά τον έλεγχο καταλληλότητας, δεν 

αξιολογείται η πείρα, οι γνώσεις και η εξειδίκευση των εν λόγω πελατών ως προς την κατανόηση των ενεχομένων στις 

σχεδιαζόμενες υπηρεσίες και συναλλαγές κινδύνων, ούτε η οικονομική τους δυνατότητα να αναλάβουν το βάρος των 

σχετικών επενδυτικών κινδύνων. 

 

 

  

3.1.2 Επαγγελματίες πελάτες 

Επαγγελματίας πελάτης είναι ο πελάτης ο οποίος διαθέτει την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση ώστε να λαμβάνει 

τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά δεόντως τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και ο οποίος πληροί 

τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 Ν.3606/2007, σύμφωνα με το οποίο Επαγγελματίες πελάτες είναι: 

(α) Διάφορες επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

και άλλοι θεσμικοί επενδυτές, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και 

υπερεθνικοί οργανισμοί κλπ. 

(β) Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: (αα) 

σύνολο ισολογισμού €20 εκ., (ββ) καθαρό κύκλο εργασιών €40 εκ., (γγ) ίδια κεφάλαια €2 εκ. 

 

Οι επαγγελματίες πελάτες δεν υποβάλλονται σε έλεγχο συμβατότητας, ενώ κατά τον έλεγχο καταλληλότητας δεν 

αξιολογείται η πείρα, οι γνώσεις και η εξειδίκευσή τους ως προς την κατανόηση των ενεχομένων στις σχεδιαζόμενες 

υπηρεσίες και συναλλαγές κινδύνων.  

Οι επαγγελματίες πελάτες λαμβάνουν πληροφόρηση περιορισμένη ως προς το περιεχόμενό της σε σχέση με την 

πληροφόρηση που λαμβάνουν οι Ιδιώτες πελάτες, ενώ η κατηγοριοποίηση πελάτη ως επαγγελματία ενδέχεται να 

συνεπάγεται διαφοροποιήσεις και αναφορικά με τον προσδιορισμό της βαρύτητας των παραγόντων βέλτιστης 

εκτέλεσης εντολών, όπως προβλέπεται στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών της IOLCUS. 

 

 

  3.1.3 Ιδιώτες πελάτες 

Ιδιώτης είναι κάθε πελάτης που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες των Επαγγελματιών ή Επιλέξιμων Αντισυμβαλλομένων. Oι 

ιδιώτες πελάτες απολαμβάνουν το ψηλότερο επίπεδο προστασίας ως επενδυτές. 

 

3.2.1 Μετάταξη Ιδιώτη σε Επαγγελματία Πελάτη 

Πελάτες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των Επαγγελματιών πελατών, μπορούν να παραιτηθούν από μέρος της 

προστασίας που τους παρέχουν οι κανόνες συμπεριφοράς ΕΠΕΥ και να ζητήσουν να αντιμετωπισθούν ως 

Επαγγελματίες Πελάτες. Η Εταιρία αποδέχεται το αίτημα της μεταβολής κατηγορίας εφόσον πεισθεί ευλόγως μετά από 

κατάλληλη αξιολόγηση της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεων του πελάτη, ότι, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 

των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο πελάτης είναι ικανός να λάβει μόνος του επενδυτικές αποφάσεις και 

να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν.  
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3.3.2 Μετάταξη Επαγγελματία Πελάτη σε Ιδιώτη 

Επαγγελματίας Πελάτης μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την IOLCUS να αντιμετωπιστεί ως Ιδιώτης Πελάτης, αν θεωρεί 

ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. Η IOLCUS μπορεί να 

αποδεχτεί ή να απορρίψει το σχετικό αίτημα.  

 

 

4. Πολιτική εκτέλεσης  

 

H πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών, περιλαμβανομένων των τόπων εκτέλεσης, επισυνάπτεται ως 

Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.  

 

5. Σχέση με θεματοφύλακες / Φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων 

Η IOLCUS δεν παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής και φύλαξης κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων. Για 

την σύναψη σύμβασης θεματοφυλακής ο πελάτης θα πρέπει να συμβληθεί απευθείας με τον θεματοφύλακα 

της επιλογής του (χωρίς οιαδήποτε ανάμειξη της IOLCUS). Σε κάθε περίπτωση η IOLCUS κατά την συνεργασία 

της με επιλεγμένους από τον πελάτη θεματοφύλακες δεν θα ενεργεί για ίδιο λογαριασμό.  

 

6. Αμοιβή της IOLCUS και λοιπές χρεώσεις / Αντιπαροχές 

 

6.1 Οι αμοιβές, έξοδα, φόροι, τέλη, προμήθειες και λοιπές χρεώσεις σε σχέση με τις παρεχόμενες από την 

IOLCUS υπηρεσίες καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της και τις ισχύουσες 

κανονιστικές και ρυθμιστικές διατάξεις. Λεπτομερής ανάλυση της τιμολογιακής πολιτικής της IOLCUS καθώς 

και των εξόδων, φόρων και λοιπών χρεώσεων που βαρύνουν τον πελάτη είναι διαθέσιμη στον πελάτη, κατόπιν 

αιτήματος του τελευταίου στην IOLCUS. 

 

6.2 Σημειώνεται ότι δύναται να μην είναι ορισμένο το ακριβές ποσό του συνολικού κόστους που βαρύνει τον 

πελάτη κατά την χρονική στιγμή που παρέχεται η πληροφορία στον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση η IOLCUS 

θέτει στη διάθεση του πελάτη κάθε απαραίτητη πληροφορία προκειμένου ο τελευταίος να υπολογίσει το 

κόστος όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο. 

 

6.3 Στις περιπτώσεις που υφίσταται προμήθεια της IOLCUS η τελευταία ενδέχεται να περιλαμβάνει και 

προμήθεια τρίτων εάν διαδιβάζονται εντολές μέσω αυτών και η IOLCUS δεσμεύεται να γνωστοποιήσει άμεσα 

στους πελάτες της περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική αντιπαροχών της, κατόπιν αιτήματος 

τους. 
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7. Χρηματοπιστωτικά μέσα και επενδυτικοί κίνδυνοι 

 

Η φύση και οι κίνδυνοι που ενέχουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο 

πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της IOLCUS, αναλύονται στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα ΙΙΙ.  

 

 

 

8. Προσυμβατική ενημέρωση 

Το παρόν αποτελεί προσυμβατική ενημέρωση υποψήφιων επενδυτών, υπό την έννοια ότι έχει ενημερωτικό 

χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σύμβαση. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που διέπουν τη 

σχέση της IOLCUS και των πελατών της αναφέρονται αναλυτικά στις επιμέρους συμβάσεις που τυχόν θα 

κληθούν κατά περίπτωση να υπογράψουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την ακόλουθη έγγραφη πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, με 

βάση το μέγεθος και την οργάνωσή της, καθώς και για τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 

επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων: 

 

1. Προσδιορισμός περιστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 

 

Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αναλύονται παρακάτω, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την 

πιθανότητα επέλευσης περιστάσεων που συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, η οποία 

συνεπάγεται ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων πελατών.  

Εφόσον πάντως, σε μεμονωμένη περίπτωση, αποδειχθεί ή πιθανολογηθεί ότι οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις 

της Εταιρίας για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων δεν διασφαλίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την 

αποφυγή διακινδύνευσης των συμφερόντων των πελατών, η Εταιρία γνωστοποιεί με σαφήνεια στον πελάτη τη γενική 

φύση της σύγκρουσης συμφερόντων και τις πηγές της σύγκρουσης συμφερόντων προτού αναλάβει την παροχή 

επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη. 

 

2. Διαδικασίες και μέτρα διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 

 

(α) Ανεξάρτητη άσκηση δραστηριοτήτων – χωριστή εποπτεία 

Μέσω του τρόπου οργάνωσης και στελέχωσης των μονάδων της που συμμετέχουν σε διάφορες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες οι οποίες συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, η οποία συνεπάγεται 

ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων πελατών, η Εταιρία εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο ανεξαρτησίας των εν 

λόγω μονάδων. Επίσης, η Εταιρία λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής 

συμμετοχής ενός καλυπτόμενου προσώπου σε διαφορετικές επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή επενδυτικές 

δραστηριότητες, όταν η συμμετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων 

συμφερόντων. 

Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες των επενδυτικών συμβουλών και της λήψης και διαβίβασης 

εντολών παρέχονται από διαφορετικές και διαχωρισμένες ως προς το προσωπικό και την εποπτεία τους μονάδες, 

καθώς και σε διαχωρισμένους χώρους των γραφείων της Εταιρίας, από τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 

επιχειρήσεις.  
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(β) Αμοιβές 

Μέσω της πολιτικής αμοιβών που εφαρμόζει η Εταιρία, λαμβάνονται μέτρα για την εξάλειψη κάθε άμεσης σύνδεσης 

μεταξύ της αμοιβής των καλυπτόμενων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο μια επενδυτική δραστηριότητα για 

λογαριασμό της Εταιρίας και της αμοιβής ή των εσόδων που δημιουργούν άλλα καλυπτόμενα πρόσωπα που ασκούν 

κατά κύριο λόγο διαφορετική επενδυτική δραστηριότητα, όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε 

σχέση με τις δραστηριότητες αυτές.  

 

(γ) Διαδικασία προσωπικών συναλλαγών 

Με τη διαδικασία προσωπικών συναλλαγών που έχει θεσπίσει η Εταιρία και στην οποία υπόκεινται όλα τα 

καλυπτόμενα πρόσωπα, περιορίζεται η δυνατότητα των προσώπων αυτών να διενεργούν συναλλαγές επί 

χρηματοπιστωτικών μέσων όταν η διενέργεια των συναλλαγών αυτών θα συνιστούσε σύγκρουση συμφερόντων με 

τους πελάτες της Εταιρίας. 

 

(δ) Eμπιστευτικότητα – Chinese Walls   

Η (φυσική ή ηλεκτρονική) πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, δηλαδή σε πληροφορίες που αφορούν τους 

πελάτες, τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες και τις εντολές ή τις συναλλαγές τους, περιορίζεται στους υπαλλήλους 

και τα στελέχη της Εταιρίας που απαιτείται να λάβουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους (πολιτική “need to know”), για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και κατάχρησης των 

πληροφοριών. 

Περαιτέρω, η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα σινικών τειχών ανάμεσα σε μονάδες που επιτελούν λειτουργίες, μεταξύ των 

οποίων η διαρροή πληροφοριών θα συνιστούσε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως για παράδειγμα 

ανάμεσα στη μονάδα παροχής επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου και στη μονάδα παροχής 

συμβουλών σε επιχειρήσεις. Το σινικά τείχη εκτείνονται και εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών τόσο στο 

μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρίας, με τις κατάλληλες άδειες πρόσβασης ανά μονάδα και στέλεχος, όσο και στην 

πρόσβαση στον φυσικό χώρο από όπου παρέχεται κάθε υπηρεσία στα γραφεία της Εταιρίας. 

 

(ε) Αντιπαροχές 

Η Εταιρία δεν καταβάλλει ή λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια, ή παρέχει ή δέχεται οποιοδήποτε μη 

χρηματικό όφελος, εκτός αν πρόκειται για: 

(α) την αμοιβή, την προμήθεια ή το μη χρηματικό όφελος που καταβάλλεται ή παρέχεται απευθείας στον ή από τον 

πελάτη ή άλλο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, κατ̀  εξουσιοδότηση του πελάτη, για λογαριασμό του, 

(β) την αμοιβή, την προμήθεια ή το μη χρηματικό όφελος που καταβάλλεται ή παρέχεται σε ή από τρίτο πρόσωπο ή 

άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του τρίτου προσώπου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(αα) γνωστοποιείται στον πελάτη, με πλήρη, ακριβή και κατανοητό τρόπο πριν από την παροχή της σχετικής 

επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας, η ύπαρξη, η φύση και το ποσό της αμοιβής, της προμήθειας ή του 

οφέλους ή η μέθοδος υπολογισμού του, εάν το ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, και 
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(ββ) η καταβολή της αμοιβής ή της προμήθειας ή η παροχή μη χρηματικού οφέλους αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και δεν εμποδίζει την Εταιρία να συμμορφώνεται με την υποχρέωση της να 

εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη της, 

(γ) τις εύλογες αμοιβές που διευκολύνουν ή είναι αναγκαίες για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών, όπως 

ενδεικτικά τα έξοδα φύλαξης, τα έξοδα διακανονισμού, τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, τα τέλη ή οι πόροι 

εποπτικών αρχών και οι δικηγορικές αμοιβές, οι οποίες από τη φύση τους δεν μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση 

συμφερόντων με την υποχρέωση της Εταιρίας να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο για την καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών. 

 

(στ) Έκτακτα μέτρα  

Σε περίπτωση που προκύψει ή πιθανολογηθεί ότι, είτε σε μεμονωμένη περίσταση είτε γενικώς, η υιοθέτηση ή η 

εφαρμογή στην πράξη των μέτρων και διαδικασιών που προβλέπονται παραπάνω δεν διασφαλίζει τον απαιτούμενο 

βαθμό ανεξαρτησίας, η Εταιρία υιοθετεί εναλλακτικά ή επιπρόσθετα μέτρα και διαδικασίες τα οποία είναι απαραίτητα 

και κατάλληλα για το σκοπό αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ BΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η εξασφάλιση της εκτέλεσης εντολών πελατών της IOLCUS, μέσω της 

διαβίβασης τους σε ΕΠΕΥ και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με αμεροληψία, εντιμότητα και 

επαγγελματισμό, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της. 

 

Σχετική νομοθεσία:  

• Ν.3606/2007, α. 25 παρ. 1, α. 27  

• Απόφ. ΕΚ 1/452/2007, α. 21, 22, 23, 24, 25, 26 

 

ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1. Ως «τόπος εκτέλεσης» νοείται ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης, συστηματικός 

εσωτερικοποιητής ή ειδικός διαπραγματευτής ή οποιασδήποτε άλλος πάροχος ρευστότητας ή οντότητα που επιτελεί σε 

τρίτη χώρα λειτουργία όμοια με τις παραπάνω λειτουργίες. 

2. Ως «διαμεσολαβητής» νοείται κάθε μέλος χρηματιστηρίου ή συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών καθώς και κάθε 

διαπραγματευτής χρηματοπιστωτικών μέσων. Στους Διαμεσολαβητές περιλαμβάνονται οι επενδυτικές πλατφόρμες 

μέσω των οποίων διενεργούνται συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων με τη μέθοδο της απευθείας πρόσβασης 

(direct market access). 

 

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

 

Κατά τη διαβίβαση εντολής πελάτη προς εκτέλεση, η IOLCUS λαμβάνει υπόψη της, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους  

ακόλουθους παράγοντες:  

- τιμή 

- κόστος  

- ταχύτητα 

- πιθανότητα εκτέλεσης & διακανονισμού 

- όγκο 

- φύση 
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Η σχετική βαρύτητα που αποδίδεται σε κάθε παράγοντα εκτέλεσης για κάθε εντολή, πραγματοποιείται με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

- τα χαρακτηριστικά του πελάτη περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του 

- τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη 

- τα χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου που αφορά η εντολή και  

- τα χαρακτηριστικά των διαμεσολαβητών στους οποίους η εντολή μπορεί να διαβιβαστεί προς εκτέλεση και 

των τόπων εκτέλεσης στους οποίους έχει πρόσβαση κάθε ένας από αυτούς.  

 

Κατά κανόνα, υψηλό επίπεδο σχετικής βαρύτητας ως προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος 

αποδίδεται στην τιμή, χωρίς όμως να αποκλείεται, σε κάποιες περιπτώσεις και λόγω του τύπου του πελάτη ή της 

εντολής, της φύσης του χρηματοπιστωτικού μέσου, των διαθέσιμων τόπων εκτέλεσης ή/και διαμεσολαβητών, να 

αποδοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε άλλους παράγοντες εκτέλεσης. Για παράδειγμα, όταν, για λόγους που κρίνει ο 

πελάτης ή ο επενδυτικός σύμβουλος, η εντολή πρέπει να εκτελεστεί άμεσα, υψηλό επίπεδο σχετικής βαρύτητας θα 

δοθεί στην ταχύτητα και την πιθανότητα εκτέλεσης. Γενικά, η εκτέλεση εντολής σε τιμή που υπολείπεται της 

χαμηλότερης διαθέσιμης τιμής κατά το χρόνο εκτέλεσης δεν συνιστά από μόνη της παράβαση της παραπάνω πολιτικής 

εκτέλεσης.  

 

Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των παραπάνω παραγόντων και κριτηρίων: 

(α) Για τους ιδιώτες πελάτες το βέλτιστο αποτέλεσμα προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιμήματος που θα προκύψει 

για τον πελάτη από την εκτέλεση της εντολής, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις 

χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και τα 

οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών 

εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση της εντολής αυτής. 

 (β) Όταν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες εκτέλεσης από τον πελάτη, οι οδηγίες ακολουθούνται από την Εταιρία ή 

υπαγορεύονται σε τυχόν διαμεσολαβητή κατά προτεραιότητα σε σχέση με την πολιτική εκτέλεσης της Εταιρίας, στο 

μέτρο που επιβάλλουν οι συνιστώσες της εντολής που καλύπτονται από τις οδηγίες.  

 

Στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει διαβιβάσει προς την IOLCUS συγκεκριμένες οδηγίες, η IOLCUS θα εκτελεί την 

εντολή του πελάτη, σύμφωνα με τις παρεχόμενες από αυτόν συγκεκριμένες οδηγίες και θα θεωρείται ότι η IOLCUS έχει 

εκπληρώσει την υποχρέωση για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης. Αναφορικά με τις πτυχές εκτέλεσης οι οποίες δεν 

καλύπτονται από τις συγκεκριμένες οδηγίες η IOLCUS θα εκτελεί την εντολή σύμφωνα με την Πολιτική βέλτιστη 

εκτέλεσης της. 

Σε κάθε περίπτωση η IOLCUS τηρεί αρχεία με τις συναλλαγές των πελατών της  προκειμένου να είναι δυνατή η 

τεκμηρίωση του τρόπου εκτέλεσης των εντολών, εφόσον ζητηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. 
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IV. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 

Η Εταιρία συνεργάζεται με τρίτους διαμεσολαβητές στους οποίους διαβιβάζει τις εντολές που λαμβάνει από πελάτες 

της. Κατά τη διαδικασία επιλογής των εν λόγω διαμεσολαβητών, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

επιλέγονται κάθε φορά οι διαμεσολαβητές που διαθέτουν και εφαρμόζουν προδιαγραφές εκτέλεσης εντολών που 

επιτρέπουν στην Εταιρία να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης εντολών και προστασίας των 

συμφερόντων των πελατών της, λαμβανομένου υπόψη και του κόστους που προκύπτει για τους πελάτες από αυτή 

τούτη τη διαμεσολάβηση.  

 

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία, ζητά από διαθέσιμους διαμεσολαβητές λεπτομερή ενημέρωση: 

(α) ως προς τις αμοιβές των ίδιων για την εκτέλεση των εντολών, καθώς και για τις χρεώσεις τρίτων που επιβάλλουν ή 

ενδέχεται να επιβάλλουν στις συναλλαγές των πελατών, και 

(β) σχετικά με την Πολιτική Εκτέλεσης που ακολουθούν. 

Εν συνεχεία, και προκειμένου να καταλήξει στην επιλογή διαμεσολαβητή προς συνεργασία, η Εταιρία εξετάζει: 

(βα) κατά πόσον αυτοί εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή σε ανάλογες διατάξεις νομοθεσίας τρίτου 

(εκτός ΕΕ) κράτους,  

(ββ) κατά πόσο εφαρμόζουν στην πράξη πολιτικές εκτέλεσης που πληρούν τις προϋποθέσεις που η Εταιρία έχει θέσει 

κατά τα παραπάνω, και  

(βγ) κατά πόσο επιβάλλουν ή φροντίζουν για την εφαρμογή ανάλογης πολιτικής από τρίτους που οι ίδιοι 

χρησιμοποιούν διαβιβάζοντας περαιτέρω τις εντολές που λαμβάνουν από την Εταιρία. 

 

Αρμόδιος για την διεκπεραίωση της παραπάνω διαδικασίας επιλογής συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών είναι ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. 

 

Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί μόνον έναν διαμεσολαβητή, εφόσον αποδεικνύεται ότι της επιτρέπεται και έτσι να 

ικανοποιήσει την υποχρέωση επίτευξης Βέλτιστης Εκτέλεσης και ότι περιμένει ευλόγως ότι ο διαμεσολαβητής που 

επελέγη είναι ικανός να επιτύχει αποτελέσματα τουλάχιστον το ίδιο καλά με αυτά που θα περίμενε αν χρησιμοποιούσε 

και εναλλακτικούς διαμεσολαβητές. Η χρησιμοποίηση ενός και μόνο διαμεσολαβητή δικαιολογείται, μεταξύ άλλων 

περιπτώσεων, όταν το κόστος από την ύπαρξη πολλών (στο μέτρο που βαρύνει τον πελάτη) υπερβαίνει το όφελός του 

από τη χρήση τους σε βάθος χρόνου. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες 

παρακολούθησης και αναθεώρησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου διαμεσολαβητή. 

 

Αποκλίσεις από την Πολιτική Εκτέλεσης επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ιδίως σε περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας όπως είναι η για οποιονδήποτε λόγο απώλεια συνδεσιμότητας ή η αδυναμία επικοινωνίας με 

επιλεχθέντες τόπους εκτέλεσης ή/και διαμεσολαβητές.  
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Σε κάθε περίπτωση, στο βαθμό που η Εταιρία, με την ιδιότητα του προσώπου που λαμβάνει και διαβιβάζει εντολές, 

ελέγχει ή ασκεί επιρροή σε οποιονδήποτε βαθμό στον τρόπο εκτέλεσής τους (πχ με τη διαβίβαση εντολής με όριο ή 

άλλων συγκεκριμένων οδηγιών), τα αρμόδια στελέχη της πρέπει να επιδεικνύουν την αναγκαία επιμέλεια ως προς τη 

συμμόρφωση της Εταιρίας με τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

 

V. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 

Η Εταιρία θεσπίζει πολιτική διαβίβασης εντολών, που της επιτρέπει να συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να 

διαβιβάζει τις εντολές των πελατών της με αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό, ούτως ώστε να 

εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά τους. 

 

Η πολιτική αυτή, που γνωστοποιείται στους ιδιώτες πελάτες της Εταιρίας πριν από την παροχή υπηρεσίας, περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Προσδιορισμό, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, των διαμεσολαβητών στους οποίους διαβιβάζει η 

Εταιρία τις εντολές προς εκτέλεση, καθώς και των προδιαγραφών τους όπως αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 

IV, προκειμένου η Εταιρία να εκπληρώνει την υποχρέωση της να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να 

επιτυγχάνει, σε σταθερή βάση, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών πελατών 

(β) Παρουσίαση της σχετικής βαρύτητας που αποδίδει η Εταιρία στους παράγοντες διαβίβασης προς εκτέλεση σε 

συνάρτηση με τα κριτήρια προσδιορισμού βαρύτητας της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ, 

(γ) Σαφή και εμφανή προειδοποίηση ότι τυχόν συγκεκριμένες οδηγίες από τον πελάτη της ενδέχεται να εμποδίσουν την 

Εταιρία να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στην πολιτική διαβίβασης εντολών, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών ως προς τα στοιχεία που καλύπτονται από τις οδηγίες του πελάτη. 

(δ) Τη δυνατότητα διαβίβασης εντολής προς εκτέλεση εκτός οργανωμένων αγορών ή ΠΜΔ, υπό την απαραίτητη 

προϋπόθεση της προηγούμενης ρητής συναίνεσης των πελατών) 

 

VΙ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Η Εταιρία, μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της, ελέγχει σε τακτική βάση, και τουλάχιστον ετησίως, την 

αποτελεσματικότητα της πολιτικής, που έχει θεσπίσει σύμφωνα με τα παραπάνω, και ιδίως την ποιότητα εκτέλεσης 

από τους τρίτους διαμεσολαβητές που προσδιορίζονται στην πολιτική αυτή και, όπου κρίνει σκόπιμο, διορθώνει τυχόν 

αδυναμίες.  

Η επανεξέταση της πολιτικής πραγματοποιείται επίσης, κάθε φορά που επέρχεται ουσιώδης μεταβολή, η οποία 

επηρεάζει την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες. 

Περαιτέρω, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης προβαίνει τουλάχιστον ετησίως σε 

(δειγματοληπτικό ή γενικό)  έλεγχο των συναλλαγών που εκτελέσθηκαν για λογαριασμό πελατών, προκειμένου να 

διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης της Εταιρίας και η αποτελεσματικότητα (ιδίως η ποιότητα εκτέλεσης) των 
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διαμεσολαβητών που χρησιμοποιούνται, με την πολιτική και τους κανόνες εκτέλεσης της Εταιρίας. Εφόσον ενδείκνυται, 

ο έλεγχος μπορεί να γίνει και μέσω σύγκρισης του τρόπου εκτέλεσης: 

(α) παρόμοιων συναλλαγών  

(β) συναλλαγών που εκτελέσθηκαν στον ίδιο τόπο εκτέλεσης ή από τον ίδιο διαμεσολαβητή (προκειμένου να κριθεί αν 

η αντίληψη για τον τρόπο εκτέλεσης είναι σωστή) ή 

(γ) συναλλαγών που εκτελέσθηκαν σε διαφορετικούς τόπους εκτέλεσης από διαφορετικούς διαμεσολαβητές από 

αυτούς που χρησιμοποιούνται από την Εταιρίας (για να κριθεί αν ο τόπος εκτέλεσης ή ο διαμεσολαβητής που έχει 

επιλεγεί για συγκεκριμένο είδος συναλλαγής είναι ο καλύτερος. 

 

VΙΙ. ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Χρηματοπιστωτικό Μέσο Τόποι Εκτέλεσης 

Μετοχές Χρηματιστήριο Αθηνών 

 

Virt-X 

 

OMX Copenhagen 

 

Istanbul Stock Exchange 

 

Euronext-Paris 

 

London Stock Exchange 

 

Oslo Boerse 

 

Wiener Boerse 

 

Deutsche Boerse-Xetra 

 

Borsa Italiana- Milan 

 

OMX Helsinki 

 

NYSE 

AMEX 

 

NASDAQ 

 

Irish Stock Exchange 

 

TSE 

 

Warsaw Stock Exchange 

 

Prague Stock Exchange 

 

RTS Stock Exchange 

 

Bolsa de Madrid 

 

Euronext-Lisboa 

 

HKEX 

 

SGX    



 
 

 

18/25 

 

  Ομολογα EUROMTF 

 

Euronext-Paris 

 

London Stock Exchange 

 

Dusseldorf Stock Exchange 

 

Berlin Stock Exchange 

 

Frankfurt Stock Exchange 

 

Luxemburg Stock Exchange 

 

Milan Stock Exchange 

 

ΗΔΑΤ 

Πιστωτικά Ιδρύματα Εσωτερικού (OTC) 

Πιστωτικά Ιδρύματα Εξωτερικού (OTC) 

  Οργανισμοι Συλλογικων Επενδύσεων Εταιρίες Διαχειρισης 

  Παραγωγα ΧΑ – Αγορά Παραγώγων 

 

CME 

 

CBOT 

 

Eurex 

 

Liffe 

  

Προθεσμιακές Καταθέσεις/Repos 

 

Πιστωτικά Ιδρύματα Εσωτερικού 

 

Πιστωτικά Ιδρύματα Εξωτερικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Η/ΚΑΙ 

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. 

 

Ομόλογα  

Χρεωστικοί τίτλοι που ενσωματώνουν υποχρέωση του εκδότη (δανειζόμενου) να καταβάλει στον 

κομιστή (δανειστή) σε καθορισμένο χρόνο την ονομαστική αξία τους ή/και την πληρωμή των τόκων, 

όπως ρητά προβλέπεται συμβατικά. Οι εκδότες μπορεί να είναι κράτη (κρατικά ομόλογα), 

οργανισμοί διαχείρισης χρέους, διεθνείς οργανισμοί, εταιρίες (εταιρικά ομόλογα), τράπεζες, φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. 

Τα ομόλογα μπορεί να είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Όταν το επιτόκιο είναι 

κυμαινόμενο, η απόδοση των ομολόγων εξαρτάται από απλούς επιτοκιακούς δείκτες (π.χ. EURIBOR) 

ή/και από σύνθετους παράγοντες (σύνθετα ή δομημένα ομόλογα). 

Οι βασικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα ομόλογα είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

πληθωρισμού, ο κίνδυνος πρόωρης εξόφλησης και  ο κίνδυνος αγοράς. 

Έντοκα Γραμμάτια 

Άυλοι χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται συνήθως από κράτη, διατίθενται σε τιμή κάτω του άρτιου 

και δεν παρέχουν δικαίωμα εξόφλησης τοκομεριδίων αλλά την άρτια αξία τους (100%) στην 

προβλεπόμενη  λήξη.  

Οι βασικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα έντοκα γραμμάτια είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο 

κίνδυνος αγοράς. 

Μετοχές 

Οι μετοχές είναι τίτλοι οι οποίοι ενσωματώνουν α) ιδιοκτησιακά δικαιώματα των κατόχων τους σε 

μια εταιρεία και β) αντιπροσωπεύουν το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου-επενδυτή στο μετοχικό 

κεφάλαιο της  ανώνυμης εταιρίας. Ο αριθμός μετοχών που ο μέτοχος-επενδυτής κατέχει στην 

εταιρεία, αναλόγως του αριθμού των μετοχών που η εταιρεία έχει εκδώσει, αντικατοπτρίζει το 

σχετικό ποσοστό της συμμετοχής του.  

Οι μετοχές εκτίθενται σε όλους τους κινδύνους που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω και κυρίως 

στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο αγοράς.  
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Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά  Μέσα 

Τα παράγωγα προϊόντα αποτελούν σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα η αξία των οποίων παράγεται 

εξ’ ολοκλήρου από την υποκείμενη αξία άλλων χρηματοοικονομικών αξιών (υποκείμενες αξίες). Η 

υποκείμενη αξία μπορεί να είναι εμπόρευμα, χρηματοοικονομικός τίτλος, ένας χρηματοοικονομικός 

δείκτης ή πιστωτικός κίνδυνος. Τα παράγωγα δημιουργούνται με στόχο να επιτρέψουν τη διαχείριση 

του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζονται. Σε ένα παράγωγο μπορεί να περιέχεται ευρύ 

φάσμα υποκείμενων μέσων, σε ποικίλες παραλλαγές και συνδυασμούς. Τούτο έχει ως συνέπεια την 

ύπαρξη και δυνατότητα δημιουργίας απροσδιορίστου αριθμού τύπων παραγώγων.Τα παράγωγα 

διαμορφώνονται, συνήθως, υπό μορφή συμβολαίων μεταξύ των μερών, με τα οποία συμφωνείται η 

εκπλήρωση των αμοιβαίως αναλαμβανομένων υποχρεώσεων σε ένα ή περισσότερα μελλοντικά 

χρονικά σημεία.  

Τα συνήθη παράγωγα προϊόντα περιλαμβάνουν τέσσερις βασικές κατηγορίες:  

- συμφωνίες ανταλλαγής (swaps), 

- χρηματοοικονομικά δικαιώματα (options), 

- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και  

- προθεσμιακά συμβόλαια (forwards). 

Οι επενδυτές σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα ενδέχεται να αποσκοπούν στην αποκόμιση 

κέρδους (speculation) ή στην επιδίωξη κέρδους δίχως ανάληψη κινδύνου (arbitrage) ή και ακόμα 

στην αντιστάθμιση υφιστάμενων ή μελλοντικών κινδύνων (hedging). 

Ο βασικός κίνδυνος των παραγώγων είναι ο αυξημένος κίνδυνος αγοράς λόγω της μόχλευσης που 

αυτά περιέχουν. Επιπρόσθετα οι επενδυτές που διαπραγματεύονται παράγωγα εκτίθενται σε 

πρόσθετους κινδύνους, όπως ενδεικτικά της περιορισμένης διάρκειας τους, του κινδύνου αναστολής 

συναλλαγών και απόκλισης της αγοράς παραγώγων από την αγορά υποκείμενων αξιών. Σε κάθε 

περίπτωση ο επενδυτής θα πρέπει να πληροφορείται τους όρους και τις προυποθέσεις των 

παραγώγων που διαπραγματεύεται και τις συναφείς υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. 

Επενδυτικά Προϊόντα Εγγυημένου  Αρχικού Κεφαλαίου 

Τα προϊόντα προστασίας αρχικού κεφαλαίου αποτελούν επένδυση με τη μορφή προθεσμιακής 

κατάθεσης ειδικού τύπου ή Αμοιβαίων Κεφαλαίων που παρέχει προστασία του αρχικού κεφαλαίου 

στη λήξη της και δυνατότητα μεγαλύτερης απόδοσης από τα απλά καταθετικά προϊόντα. Η απόδοσή 

τους εξαρτάται από την πορεία των οικονομικών δεικτών που συνδέονται με την επένδυση (π.χ. 

ισοτιμίες συναλλάγματος, χρηματιστηριακοί δείκτες, τιμές μετοχών, πιστωτικοί δείκτες κ.α.). 

Οι βασικοί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με τα προϊόντα προστασίας αρχικού κεφαλαίου είναι ο 

κίνδυνος αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος.  
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Μερίδια ΟΣΕΚΑ 

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν μια ενιαία ομάδα 

περιουσίας αποτελούμενη από χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πολλούς δικαιούχουςυπό 

κοινή διαχείριση τρίτου. Η περιουσία, το ενεργητικό δηλαδή του ΟΣΕΚΑ αποτελείται όπως 

προβλέπεται από το νόμο, από κινητές αξίες και μετρητά. Η περιουσία αυτή ανήκει εξ’ αδιαιρέτου 

στους συμμετέχοντες σε αυτήν ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. Όσοι διαθέτουν 

μερίδια ΟΣΕΚΑ αποκαλούνται μεριδιούχοι. Οι μεριδιούχοι μπορούν να είναι φυσικά αλλά και νομικά 

πρόσωπα. Σύνηθες χαρακτηριστικό των αμοιβαίων κεφαλαίων, που είναι η κυριότερη μορφή των 

ΟΣΕΚΑ,  είναι η ευχέρεια ρευστοποίησης. 

Οι βασικοί κίνδυνοι με τους οποίους συνδέονται τα μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, και ο 

κίνδυνος αγοράς. Επαρκής πληροφόρηση για τους κινδύνους των ΟΣΕΚΑ δίδεται μέσω του 

απλουστευμένου ενημερωτικού δελτίου των ΟΣΕΚΑ.  

Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια - Hedge Funds  

Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια επιδιώκουν την επίτευξη θετικής απόδοσης της επένδυσης, 

ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των αγορών ή με μικρή ευαισθησία σε αυτήν, μέσω ιδιαίτερα 

σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών υψηλού κινδύνου που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση της 

σχέσης απόδοσης και κινδύνου. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν την χρήση arbitrage ή/και 

παραγώγων προϊόντων τόσο για κερδοσκοπικούς λόγους όσο και για λόγους αντιστάθμισης 

κινδύνου, τη διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων (short selling) και τη μόχλευση των υπό διαχείριση 

κεφαλαίων μέσω δανεισμού. Το κύριο χαρακτηριστικό των εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων 

είναι η συχνή χρήση μόχλευσης (επενδύοντας πολλαπλάσια κεφάλαια από τα διαθέσιμα) και 

στοχεύοντας σε απόλυτη απόδοση, μη συνδεδεμένη δηλαδή με κάποιο δείκτη όπως συμβαίνει με τα 

παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια. Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια παρέχουν περιορισμένη 

δυνατότητα ρευστοποίησης της επένδυσης σε μηνιαία, τριμηνιαία ή ακόμη και ετήσια βάση, και, ως 

εκ τούτου, η περίοδος "υποχρεωτικής διακράτησης" για τον επενδυτή διαμορφώνεται ανάλογα. 

Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις οι οποίες είτε είναι δύσκολο να ρευστοποιηθούν 

είτε είναι δύσκολο να αποτιμηθούν. 

Οι βασικοί κίνδυνοι με τους οποίους συνδέονται τα προιόντα αυτά είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, 

μειωμένης εποπτείας, συγκέντρωσης κινδύνου, ρευστότητας καθώς και ο κίνδυνος μόχλευσης των 

παραγώγων που περιέχουν.  

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (structured products) 

Τα προϊόντα αυτά αποτελούν συνδυασμό των παραπάνω προϊόντων, ενσωματώνουν συνήθως 

παράγωγα ή άλλα υποκείμενα αγαθά  και αξίες, και οι αποδόσεις τους είναι συνδεδεμένες με 

χρηματιστηριακούς δείκτες ή με ένα σύνολο μετοχών ή με τη συναλλαγματική σχέση δύο 
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νομισμάτων ή με την πορεία των επιτοκίων. Τα ανωτέρω προίοντα τα οποία εξ ορισμού είναι 

ομόλογα ή γραμμάτια χαμηλής ρευστότητας είναι τα πλέον ευάλωτα στη δημιουργία σημαντικών 

υποαξιών. 

Οι βασικοί κίνδυνοι με τους οποίους συνδέονται τα προϊόντα αυτά είναι ο κίνδυνος αγοράς και ο 

κίνδυνος ρευστότητας.  

Οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται 

τα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα υπόκεινται σε υψηλές διακυμάνσεις και ως εκ τούτου  η 

IOLCUS δεν δύναται να εγγυηθεί συγκεκριμένες αποδόσεις. 

 

ΙΙ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

Η IOLCUS A.Ε.Π.Ε.Υ  ενημερώνει τους πελάτες της για τους κινδύνους κάθε προσφερόμενου 

χρηματοπιστωτικού μέσου και κάθε προσφερόμενης επενδυτικής υπηρεσίας, αναλυτικά στους 

όρους της σύμβασης. Ενδεικτικά οι κυριότερες κατηγόριες των κινδύνων είναι: 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στην φερεγγυότητα του εκδότη ή έτερου συμβαλλόμενου και την 

δυνατότητα του τελευταίου να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να επιστρέψει στον 

επενδυτή το οφειλόμενο σε αυτόν κεφάλαιο ή/και παρεπόμενα ποσά (όπως π.χ μερίσματα, τόκους, 

κ.λ.π).  

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην δυνατότητα του πελάτη προς άμεση ρευστοποίηση της 

επένδυσης του. Ως εκ τούτου η έλλειψη ζήτησης ή προσφοράς των αξιών στην αγορά, ενδέχεται να 

προκαλέσει μεγάλες αυξομειώσεις και αποκλίσεις των τιμών από την εύλογη αξίων τους, στους υπό 

ρευστοποίηση τίτλους. Οι τίτλοι με μεγαλύτερη εμπορική απήχηση ενέχουν μικρότερο κίνδυνο 

ρευστότητας. Ο κίνδυνος της ρευστότητας εντείνεται σε περιπτώσεις ανάγκης άμεσης 

ρευστοποίησης του τίτλου καθώς και όταν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε αγορές με χαμηλή 

ρευστότητα, ή εξωχρηματιστηριακά (over the counter).   

Κίνδυνος αγοράς 

Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις μεταβολές των τιμών και της αποτίμησης των 

χρηματπιστωτικών μέσων, λόγω διακυμάνσεων της αγοράς και κατηγοριοποιείται ως ακολούθως: 
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- Κίνδυνος τίτλων: απορρέει από αλλαγές στο οικονομικό, φορολογικό και πολιτικό περιβάλλον 

ή/και από την οικονομική κατάσταση του εκδότη και επιφέρει δυσμενείς μεταβολές στις τιμές των 

χρεογράφων.  

- Κίνδυνος επιτοκίου: συνίσταται στην μη προβλεπόμενη αυξομείωση των επιτοκίων με 

αποτέλεσμα την μεταβολή των αποδόσεων των επενδύσεων.  

- Συναλλαγματικός κίνδυνος: συνίσταται στην δυσμενή μεταβολή της αξίας μιας επένδυσης λόγω 

διαπραγμάτευσης της επένδυσης σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα βάσης και αναφοράς του 

εκάστοτε επενδυτή. Η ζημία του επενδυτή είναι αποτέλεσμα της υποτίμησης του νομίσματος 

αναφοράς του σε σχέση με το νόμισμα στο οποίο έχει επενδύσει. 

- Κίνδυνος εμπορευμάτων: πηγάζει από τις δυσμενείς μεταβολές στις τιμές εμπορευμάτων 

(συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων). 

- Κίνδυνος Μεταβλητότητας: αναφέρεται στον κίνδυνο μεταβολής της αξίας ενός προϊόντος λόγω 

της διακύμανσης της μεταβλητότητας που εκτιμά η αγορά ότι θα ισχύει για την υποκείμενη αξία 

(χρηματιστηριακός δείκτης, επιτόκια κλπ) από την τιμή της οποίας εξαρτάται η αξία του προϊόντος. 

- Κίνδυνος πληθωρισμού: συνίσταται στην απώλεια της πραγματικής (αγοραστικής) αξίας του 

κεφαλαίου της επένδυσης η οποία προέρχεται από μεγαλύτερη της αναμενόμενης αύξησης του 

πληθυσμού. 

- Συστημικός Κίνδυνος (Systemic Risk): συνίσταται στην μεταβολή της αξίας ενός 

χρηματοπιστωτικού μέσου λόγω συγκεκριμένων παραγόντων που απορρέουν από το σύνολο  της 

αγοράς. 

- Μη Συστημικός Κίνδυνος (Non Systemic Risk): συνίσταται στην μεταβολή της αξίας ενός 

χρηματοπιστωτικού μέσου λόγω συγκεκριμένων παραγόντων που επηρεάζουν αποκλειστικά τον 

εκδότη. 

Κίνδυνος Μειωμένης Εποπτείας 

Αφορά προϊόντα όπου η έδρα (legal domicile) του εκδότη είναι συνήθως σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες 

(offshore) όπου τα συστήματα εποπτείας της αγοράς ενδέχεται να παρέχουν πλημμελέστερη 

προστασία στον επενδυτή. 

Κίνδυνος μόχλευσης 

Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει (κυρίως στα παράγωγα) όταν το ποσό του απαιτούμενου περιθωρίου 

ασφάλισης για το άνοιγμα μίας θέσης είναι μικρό σε σχέση με την συνολική αξία του συμβολαίου, 

οπότε μία μικρή σε μέγεθος μεταβολή της αξίας του συμβολαίου θα έχει μία αναλογικά πολύ 

μεγαλύτερη επίδραση στο κεφάλαιο που έχει επενδυθεί ή και θα απαιτηθεί να επενδυθεί για την 

διατήρηση της θέσεως. 
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Κίνδυνος Συγκέντρωσης 

Όταν δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις κατηγορίες επένδυσης, τις επενδυτικές αγορές και τις 

μεθόδους επένδυσης μπορεί να ακολουθούνται εξειδικευμένες στρατηγικές με συγκέντρωση των 

επενδύσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κλάδους ή γεωγραφικές περιοχές. 

Λειτουργικός κίνδυνος 

Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται σε πιθανές ζημίες που δύναται να προκληθούν είτε από 

γεγονότα ανωτέρας βίας είτε από γεγονότα τα οποία άπτονται της ανθρώπινης σφαίρας και 

επιρροής (π.χ ανθρώπινα σφάλματα, αμελείς και πλημμελείς συμπεριφορές, κ.λ.π) είτε από 

αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών. Ο λειτουργικός κίνδυνος δύναται να οφείλεται και σε 

ανεπάρκεια συστημάτων, εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών συστημάτων μέσω των οποίων 

διενεργούνται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των πελατών εν γένει.  

Κίνδυνος ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Ο κίνδυνος των ηλεκτρονικών συναλλαγών συνίσταται στην αδυναμία εκτέλεσης εντολής ή 

εκτέλεσης αυτής με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που υπέδειξε ο πελάτης, λόγω βλάβης του υλικού 

(hardware) ή/και του λογισμικού (software) του συστήματος. 

Κίνδυνος διακανονισμού και εκκαθάρισης 

Ο κίνδυνος διακανονισμού λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συστήματος εκκαθάρισης και συνίσταται 

στην μη ανταπόκριση του συμβαλλομένου περί καταβολής των χρημάτων σε περίπτωση αγοράς ή 

των κινητών αξιών σε περίπτωση πώλησης. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αυξάνεται σε περίπτωση 

ελλείψεως συνδέσεως των συστημάτων εκκαθάρισης μεταξύ τους ή σε περιπτώσεις διαφοράς ώρας 

μεταξύ των χωρών. Ο εν λόγω κίνδυνος απορρέει και συνδέεται άμεσα: α) με την παροχή στον 

πελάτη  υπηρεσίων θεματοφυλακής από τον θεματοφύλακα της επιλογής του (με τον οποίο έχει 

συμβληθεί ο πελάτης απευθείας και β) με το συμβατικό κείμενο που ρυθμίζει τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις του θεματοφύλακα και έχει συναφθεί μεταξύ του πελάτη και του θεματοφύλακα. 

Νομικός κίνδυνος 

Μεταβολές στο νομικό και κανονιστικό καθεστώς δύναται να επηρεάσουν σημαντικά την τελική αξία 

μιας επένδυσης για τον επενδυτή. Η πιθανή απαγόρευση ή/και τροποποίηση ήδη θεσμοθετημένων 

νόμων, κανόνων που ρυθμίζουν τις αγορές δύναται να μεταβάλλει το τοπίο των αγορών, να μειώσει 

την επενδυτική προοπτική ή/και να επιφέρει ζημίες στους επενδυτές λόγω αδυναμίας αντιστάθμισης 

των κινδύνων που έχουν αναλάβει. 

Φορολογικός Κίνδυνος 

Φορολογικές αλλαγές και επιβολή νέων τελών και επιβαρύνσεων ενδέχεται να προκαλέσουν 

εταβολές στη τελική αξία μιας απόδοσης. 
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Κίνδυνος Θεματοφυλακής 

Ο κίνδυνος θεματοφυλακής συνίσταται στην πιθανή απώλεια περουσιακών στοιχείων λόγω 

πλημμελούς εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης του θεματοφύλακα ή/και εν γένει λόγω 

αφερεγγυότητας αυτού. Η ανάθεση της φύλαξης περουσιακών στοιχείων από τον θεματοφύλακα σε 

τρίτα πρόσωπα ενέχει του ίδιους κινδύνους. Ο εν λόγω κίνδυνος απορρέει και συνδέεται άμεσα: α) 

με την παροχή στον πελάτη  υπηρεσίων θεματοφυλακής από τον θεματοφύλακα της επιλογής του 

(με τον οποίο έχει συμβληθεί ο πελάτης απευθείας και β) με το συμβατικό κείμενο που ρυθμίζει τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα και έχει συναφθεί μεταξύ του πελάτη και του 

θεματοφύλακα.  

Κίνδυνος Πρόωρης Αποπληρωμής (Early Redemption Risk) 

Ορισμένοι τύποι ομολόγων παρέχουν την δυνατότητα στον εκδότη να ανακαλέσει και να 

αποπληρώσει πρόωρα τα ομόλογα.  Ο κίνδυνος  προέρχεται από τη μη συμφέρουσα για τον 

επενδυτή τιμή στην οποία τα ομόλογα ανακαλούνται και αποπληρώνονται. 
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