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Έκθεση Διαχειρίσεως 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 

IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. 

Έδρα: Αθήνα, ΑΡ.Γ.ΕΜΗ.: 117631101000 

Εταιρική Χρήση 01/01/2020— 31/12/2020 

Ένατη Εταιρική Χρήση 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε με την παρούσα έκθεση τον ισολογισμό της 9ης εταιρικής χρήσης 

01/01/2020—31/12/2020, την κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Κατάσταση Ταμιακών ροών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.). 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εις τα επιμέρους κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης δίνονται όπου χρειάζεται, πλήρεις εξηγήσεις 

και αναλύσεις στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.. 

Γενικές πληροφορίες 

1. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου  

Η Εταιρεία με την επωνυμία «IOLCUS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «IOLCUS INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ» αποτελεί την 

συνέχεια της IOLCUS INVESTMENTS ΑΕΠΕΥ που συγχωνεύτηκε δι’ απορροφήσεως με την IOLCUS ΑΕΔΟΕΕ, 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 4, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 

117631101000 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη. 

Η Εταιρία έχει σκοπό την διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και την παροχή των 

επιπρόσθετων υπηρεσιών: Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, Παροχή επενδυτικών συμβούλων και τη 

λήψη και διαβίβαση εντολών, κατά την έννοια του Νόμου 4209/2013 σύμφωνα με την άδεια 

2/805/28.12.2018 που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα: 
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 Η διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ). Η εταιρεία είναι εξωτερικός Διαχειριστής –

εξωτερική ΑΕΔΟΕΕ και η δραστηριότητα της περιγράφεται στα άρθρα 1-53 του ν. 4209/2013. 

 

 Η παροχή των ακόλουθων επιπρόσθετων υπηρεσιών: 

1) Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε 

συνταξιοδοτικά ταμεία και σε ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

παροχών σύμφωνα με την απόφαση Φ. Επαγγ. ασφ./οικ.16/9.4.2003 «Όροι λειτουργίας των Ταμείων 

Επαγγελματικής Ασφάλισης» του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 462) 

σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά και 

2) παρεπόμενες υπηρεσίες 

1. Παροχή επενδυτικών συμβούλων 

2. λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών για κατάρτιση συναλλαγών επί των 

χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν.3606/2007 

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή διανέμει άλλους ΟΕΕ.  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.iolcus.gr. 

Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους : Κοντογούρη Αχιλλέα Πρόεδρο & Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, Κορτέση Δημήτριο Αντιπρόεδρο του ΔΣ, και Αγγελική Μπινάκη ως Μέλη. Ο κος Κοντογούρης 

Αχιλλέας είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας. 

2. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 

Η εταιρία συνεχίζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία συμβάλλουν στην βελτίωση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Βασική της αξία και επιδίωξη το κτίσιμο ειλικρινών και έντιμων σχέσεων με τους πελάτες της. Με 

την προσέλκυση νέων συνεργατών στοχεύει στην  αύξηση του πελατολογίου της εταιρείας. 

3. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης-Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

Η εταιρεία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των 

μετόχων. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για 

κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή 

διαφωνούν 
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