
Ετήσια δηµοσίευση πληροφοριών
ποιότητα της

I. Πληροφορίες για τους πέντε

Πίνακας 1  

Ιδιώτες Πελάτες (ως Εκτελούσα

Κατηγορία 
µέσου 

 Μετοχές 

Κοινοποίηση εάν 
< 1 της µέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιµη ηµέρα 
κατά το προηγ. 
έτος 

 Όχι 

Πέντε πρώτοι 
τόποι 

εκτέλεσης 
από άποψη 
όγκων 

συναλλαγών 
(κατά 

φθίνουσα 
σειρά) 

Αναλογία

όγκου που
υποβλήθηκε

σε συναλλαγή
ως ποσοστό
επί του
συνολικού

όγκου στη
συγκεκριµένη

κατηγορία

Χρηµατιστήριο 
Αθηνών – 
XATH 

100%

Χρηµατιστήριο 
Αθηνών – 
ENAX 

100%

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

 

δηµοσίευση πληροφοριών για την ταυτότητα των τόπων εκτέλεσης
ποιότητα της εκτέλεσης, βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/576

για τους πέντε (5) πρώτους τόπους εκτέλεσης, για το έτος

ως Εκτελούσα Επιχείρηση) 

 

Αναλογία 
όγκου που 
υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 
επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριµένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό επί 
του συνόλου 
εντολών στη 
συγκεκριµένη 
κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 
εντολών 

Ποσοστό

επιθετικών

εντολών

100% 100%     

100% 100%     

      

      

      

των τόπων εκτέλεσης και την 
Κανονισµού ΕΕ) 2017/576 

για το έτος 2017   

Ποσοστό 
επιθετικών 
εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόµενων 

εντολών 

  

  

  

  

  



 

 

Κατηγορία 
µέσου 

 Οµόλογα

Κοινοποίηση εάν 
< 1 της µέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιµη ηµέρα 
κατά το 
προηγούµενο 
έτος 

 Ναι 

Πέντε πρώτοι 
τόποι 

εκτέλεσης 
από άποψη 
όγκων 

συναλλαγών 
(κατά 

φθίνουσα 
σειρά) 

Αναλογία

όγκου που
υποβλήθηκε

σε συναλλαγή
ως ποσοστό
επί του
συνολικού

όγκου στη
συγκεκριµένη

κατηγορία

Χρηµατιστήριο 
Αθηνών – 
XATH 

100%

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

 

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

 

 

 

 

Οµόλογα 

Αναλογία 
όγκου που 
υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 
επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριµένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό επί 
του συνόλου 
εντολών στη 
συγκεκριµένη 
κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 
εντολών 

Ποσοστό

επιθετικών

εντολών

100% 100%     
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Ποσοστό 
επιθετικών 
εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόµενων 

εντολών 

  

  

  

  

  



 

 

Πίνακας 2 Επαγγελµατίες

Κατηγορία 
µέσου 

  

Κοινοποίηση εάν 
< 1 της µέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιµη ηµέρα 
κατά το 
προηγούµενο 
έτος 

Ν/Ο 

Πέντε πρώτοι 
τόποι 

εκτέλεσης 
από άποψη 
όγκων 

συναλλαγών 
(κατά 

φθίνουσα 
σειρά) 

Αναλογία

όγκου που
υποβλήθηκε

σε συναλλαγή
ως ποσοστό
επί του
συνολικού

όγκου στη
συγκεκριµένη

κατηγορία

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

 

Σηµείωση: ∆εν έχουν δοθεί εντολές
πελατών. 
 

Επαγγελµατίες Πελάτες  

Αναλογία 
όγκου που 
υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 
επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριµένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό επί 
του συνόλου 
εντολών στη 
συγκεκριµένη 
κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 
εντολών 

Ποσοστό

επιθετικών

εντολών

      

      

      

      

      

δοθεί εντολές ούτε έχουν διενεργηθεί συναλλαγές για λογαριασµό
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Ποσοστό 
επιθετικών 
εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόµενων 

εντολών 

  

  

  

  

  

συναλλαγές για λογαριασµό επαγγελµατιών 



 

 

Πίνακας 3 Εκτελεσθείσες

Κατηγορία µέσου 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 
µέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιµη ηµέρα κατά το 
προηγούµενο έτος 

Πέντε πρώτοι τόποι από 
άποψη όγκων (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

Όνοµα και αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου (MIC ή LEI) 

Όνοµα και αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου (MIC ή LEI) 

Όνοµα και αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου (MIC ή LEI) 

Όνοµα και αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου (MIC ή LEI) 

Όνοµα και αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου (MIC ή LEI) 

 

Σηµείωση: ∆εν έχουν δοθεί εντολές
 

 

 

 

κτελεσθείσες εντολές πελατών σε ΣΧΤ 

  

Ν/Ο 

Αναλογία όγκου που 
εκτελέστηκε ως ποσοστό επί 
του συνολικού όγκου στη 
συγκεκριµένη κατηγορία 

Αναλογία

εκτελέστηκαν

συνόλου

συγκεκριµένη

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

δοθεί εντολές σε συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων (ΣΧΤ
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Αναλογία εντολών που 
εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του 

συνόλου εντολών στη 
συγκεκριµένη κατηγορία 

χρηµατοδότησης τίτλων (ΣΧΤ).  



 

 

Πίνακας µε τους πέντε (5) 
διεθνείς αγορές 

Ιδιώτες Πελάτες  

Κατηγορία 
µέσου 

 Μετοχές 

Κοινοποίηση εάν 
< 1 της µέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιµη ηµέρα 
κατά το 
προηγούµενο 
έτος 

 Ναι 

Πέντε πρώτοι 
τόποι 

εκτέλεσης 
από άποψη 
όγκων 

συναλλαγών 
(κατά 

φθίνουσα 
σειρά) 

Αναλογία

όγκου που
υποβλήθηκε

σε συναλλαγή
ως ποσοστό
επί του
συνολικού

όγκου στη
συγκεκριµένη

κατηγορία

AK JENSEN 
LTD – LEI 

213800QH1824
YW4EQO06 

100%

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

Όνοµα και 
αναγνωριστικός 
κωδικός τόπου 
(MIC ή LEI) 

  

 

 

 

τους πέντε (5) πρώτους brokers, µέσω των οποίων εκτελέστηκαν

 

Αναλογία 
όγκου που 
υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 
επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριµένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό επί 
του συνόλου 
εντολών στη 
συγκεκριµένη 
κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 
εντολών 

Ποσοστό

επιθετικών

εντολών

100% 100%     
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οποίων εκτελέστηκαν εντολές σε 

Ποσοστό 
επιθετικών 
εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόµενων 

εντολών 

  

  

  

  

  



 

 

II. Ποιότητα εκτέλεσης που

Κάθε Επιχείρηση Επενδύσεων
µέσων, σύνοψη της ανάλυσης
αναλυτική παρακολούθηση
τόπους εκτέλεσης όπου εκτέλεσε
έτος. Οι πληροφορίες περιλαµβάνουν

1. Μετοχές 

α) Οι παράγοντες που λαµβάνονται
κατά την παροχή των υπηρεσιών

(1) Η τιµή του χρηµατοπιστωτικού

(2) Το κόστος που συνδέεται
βαρύνουν τον Πελάτη
όπως: 

(i) τα τέλη που εισπράττει

(ii)  τα τέλη εκκαθάρισης

(iii)  όλες οι λοιπές αµοιβές
στην εκτέλεση της εντολής

(3) Η ταχύτητα εκτέλεσης
συναλλαγής. 

(4) Η πιθανότητας εκτέλεσης

(5) Η πιθανότητα εκκαθάρισης

(6) Ο όγκος της συναλλαγής

(7) Η φύση της συναλλαγής

(8) Οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας

Η ανωτέρω απαρίθµηση είναι
λόγω παραγόντων. Η σειρά αυτή

βάσει κριτηρίων που αναφέρονται

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία
εκτέλεσης, αξιοποιώντας την

συναλλακτικά ήθη και λαµβάνοντας
φύση της εντολής και το

(παραµέτρους) που εκτίθενται

β) ∆εν υφίστανται κοινές

χρησιµοποιήθηκαν από την
διατηρούνται στενοί δεσµοί
συγκρούσεων συµφερόντων

εκτέλεσης που επιτυγχάνεται ανά κατηγορία χρηµατοπιστωτικών

Επενδύσεων δηµοσιεύει για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών
της ανάλυσης και των συµπερασµάτων που συνάγει

παρακολούθηση της ποιότητας της εκτέλεσης που επιτυγχάνεται
που εκτέλεσε όλες τις εντολές πελατών της κατά το προηγ

πληροφορίες περιλαµβάνουν τα εξής:  

παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την επίτευξη της βέλτιστης
υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:  

χρηµατοπιστωτικού µέσου. 

που συνδέεται µε την εκτέλεση και περιλαµβάνει όλα τα

ελάτη και συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της

ου εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης, 

η εκκαθάρισης και διακανονισµού, 

οι λοιπές αµοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους που συµµετέχουν

εκτέλεση της εντολής. 

ταχύτητα εκτέλεσης, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση

πιθανότητας εκτέλεσης. 

πιθανότητα εκκαθάρισης και διακανονισµού. 

της συναλλαγής. 

της συναλλαγής. 

Οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας αφορά την εκτέλεση της εντολής

απαρίθµηση είναι κατά φθίνουσα προτεραιότητα και βαρύτητα
παραγόντων Η σειρά αυτή µπορεί να διαφοροποιείται, ακόµη και

φέρονται στο στοιχείο στ) κατωτέρω. 

περίπτωση η Εταιρία θα προσδιορίζει τη σχετική σηµασία των
αξιοποιώντας την κρίση και την εµπειρία της, σύµφωνα

ήθη και λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, το
εντολής και το συµφέρων των Πελατών, καθώς και τα

που εκτίθενται στο στοιχείο στ) κατωτέρω. 

κοινές ιδιοκτησίες σε σχέση µε τόπους εκτέλεσης

από την Εταιρία για την εκτέλεση εντολών πελατών
στενοί δεσµοί µε τόπους εκτέλεσης και ως τούτου δεν τίθεται

συµφερόντων. 
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χρηµατοπιστωτικών µέσων  

κατηγορία χρηµατοπιστωτικών 
που συνάγει από την 

που επιτυγχάνεται στους 
κατά το προηγούµενο 

της βέλτιστης εκτέλεσης 

περιλαµβάνει όλα τα έξοδα που 
την εκτέλεση της εντολής, 

τρίτους που συµµετέχουν 

ια την εκτέλεση µίας 

της εντολής. 

προτεραιότητα και βαρύτητα των εν 
διαφοροποιείται ακόµη και ανά εντολή, 

σηµασία των παραγόντων 
της σύµφωνα µε τα 

της αγοράς, το είδος και τη 
καθώς και τα κριτήρια 

τόπους εκτέλεσης που 
εντολών πελατών της ούτε 

τούτου δεν τίθεται θέµα 



 

 

γ) ∆εν έχουν οριστεί συγκεκριµέν
οποίους η Εταιρία εκτελεί τις
καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν
οφέλη που ελήφθησαν. 
καταβάλλει στις εταιρίες της
παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων

δ) Κατά το έτος 2017, η Εταιρία
εκτέλεσης στους οποίους εκτελεί

περιλαµβάνονται στην υφιστάµενη

ε) Σχετικά µε την κατηγοριοποίηση
Ιδιώτες Πελάτες, το καλύτερο

λαµβάνοντας υπόψη την τιµή
συνδέεται µε την εκτέλεση της

περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες
συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση
του κάθε τόπου εκτέλεσης
όλων των προµηθειών/αµοιβών
προς τρίτους που συµµετέχουν
η Εταιρία δεν υποχρεούται
σηµαντικό παράγοντα για την

Σε περίπτωση που το συνολικό
εκτέλεσης τότε και στους
και τα κριτήρια που εφαρµόζονται
Εταιρία εκτελεί εντολές επαγγελµατιών
του συνολικού τιµήµατος
προβλεπόµενα στο Παράρτηµα

στ) Η Εταιρία στην Πολιτική
προτεραιότητα και βαρύτητα
την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης
αυτή µπορεί να διαφοροποι
κριτήρια: 

- τα χαρακτηριστικά του Πελάτη

ιδιώτη Πελάτη ή ως επαγγελµατία
- τα χαρακτηριστικά της

περίπτωσης που η εντολή
- τα χαρακτηριστικά των

της εντολής, 
- τα χαρακτηριστικά των

κατευθυνθεί και πιθανότατα

συγκεκριµένες ρυθµίσεις, µε τους τόπους εκτέλεσης
εκτελεί τις εντολές των πελατών της, όσον αφορά πληρωµές

ή εισπράχθηκαν, εκπτώσεις, επιστροφές τιµήµατος ή µη
 Η Εταιρία ως µέλος του Χρηµατιστηρίου

εταιρίες της ATHEXGROUP δικαιώµατα και αµοιβές
πενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών στους πελάτες της. 

η Εταιρία δεν προέβη σε τροποποίηση του καταλόγου
στους οποίους εκτελεί τις εντολές των πελατών της και

περιλαµβάνονται στην υφιστάµενη Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της. 

την κατηγοριοποίηση πελατών και την εκτέλεση των εντολών
Πελάτες το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα προσδιορίζεται

υπόψη την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και το
την εκτέλεση της εντολής, ήτοι σε όρους συνολικού τιµήµατος
όλες τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Πελάτης και

άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, συµπεριλαµβανοµένων
εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισµού

προµηθειών αµοιβών που καταβάλλονται προς την ίδια την Εταιρία

που συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Για επαγγελµατία
υποχρεούται να θεωρεί το συνολικό κόστος της συναλλαγής

παράγοντα για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης. 

που το συνολικό τίµηµα είναι ίδιο για περισσότερους του
στους ιδιώτες πελάτες, εφαρµόζονται οι παράγοντες
εφαρµόζονται στους επαγγελµατίες πελάτες. Συγκεκριµένα

εντολές επαγγελµατιών πελατών κατά παρέκκλιση του
τιµήµατος ανάλογα µε τα κριτήρια εκτέλεσης σύµφωνα

στο Παράρτηµα VI Ι της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών της

στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της απαριθµεί κατά
και βαρύτητα τους παράγοντες εκτέλεσης που λαµβάνονται

της βέλτιστης εκτέλεσης κατά την παροχή των υπηρεσιών
διαφοροποιείται, ακόµα και ανά εντολή, µε βάση τα

χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαµβανοµένης της κατηγοριοποίησής
Πελάτη ή ως επαγγελµατία Πελάτη, 

χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης

που η εντολή αφορά συναλλαγή χρηµατοδότησης τίτλων
χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν

χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, προς τους οποίους

θανότατα θα εκτελεσθεί η εντολή, 
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εκτέλεσης στους 
όσον αφορά πληρωµές που 
τιµήµατος ή µη χρηµατικά 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
και αµοιβές στο πλαίσιο 

πελάτες της.  

τροποποίηση του καταλόγου τόπων 
πελατών της και οι οποίοι 

 

εντολών τους, για 
προσδιορίζεται συνολικά 
µέσου και το κόστος που 

συνολικού τιµήµατος, το οποίο 
Πελάτης και οι οποίες 

συµπεριλαµβανοµένων των τελών 
διακανονισµού, καθώς και 
την ίδια την Εταιρία ή/και 

παγγελµατία Πελάτη 
της συναλλαγής ως τον πιο 

περισσότερους του ενός τόπου 
παράγοντες εκτέλεσης 

. Συγκεκριµένα, η 
παρέκκλιση του παράγοντα 
εκτέλεσης σύµφωνα µε τα 

Εντολών της.  

απαριθµεί κατά φθίνουσα 
ονται υπόψη για 

υπηρεσιών της. Η σειρά  
µε βάση τα ακόλουθα 

κατηγοριοποίησής του ως 

συµπεριλαµβανοµένης της 
χρηµατοδότησης τίτλων (ΣΧΤ), 

που αποτελούν αντικείµενο 

τους οποίους µπορεί να 



 

 

- τις τυχόν συγκεκριµένες
στην αγορά κατά την κρίσιµη

διακύµανση τιµών, 
- τυχόν σχετικές ειδικές προβλέψεις

Εταιρία. 

ζ) Η Εταιρία χρησιµοποιεί δεδοµένα
ποιότητα της εκτέλεσης

Κανονισµού (ΕΕ) 2017/575
εκτέλεσης δηµοσιεύουν τις πληροφορίες

µηνών από το τέλος κάθε τριµήνου

2018, οι τόποι εκτέλεσης υποχρεούνται
πρώτο τρίµηνο του 2018, δηλαδή
Μαρτίου 2018. 

η) Η Εταιρία δεν χρησιµοποίησε
που καταρτίζεται βάσει του άρθρου

2. Οµόλογα 

Η Εταιρία εκτελεί εντολές

Χρηµατιστήριο Αθηνών. Όλες
εκτέλεσης που επιτυγχάνεται

 

συγκεκριµένες και ειδικότερες συνθήκες που ενδέχεται να
κατά την κρίσιµη χρονική στιγµή, όπως, ενδεικτικά

σχετικές ειδικές προβλέψεις από τη συµβατική σχέση του Πελάτη

χρησιµοποιεί δεδοµένα που δηµοσιεύουν οι τόποι εκτέλεσης
εκτέλεσης των συναλλαγών, βάσει του κατ΄ εξουσιοδότηση

) 2017/575, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες
δηµοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές σε τριµηνιαία βάση και

τέλος κάθε τριµήνου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έως τις
εκτέλεσης υποχρεούνται να δηµοσιεύσουν πληροφορίες σχετικά
του 2018, δηλαδή για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου

χρησιµοποίησε αποτελέσµατα από πάροχο ενοποιηµένου
καταρτίζεται βάσει του άρθρου 65 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

εκτελεί εντολές σε διαπραγµατεύσιµα οµόλογα, εισηγµένα

Αθηνών. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες που αφορούν την

επιτυγχάνεται στις µετοχές, εφαρµόζονται και για τα οµόλογα
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ενδέχεται να επικρατούν 
ενδεικτικά, ρευστότητα, 

σχέση του Πελάτη µε την 

 

τόποι εκτέλεσης για την 
του κατ΄ εξουσιοδότηση 
είναι διαθέσιµες. Οι τόποι 

τριµηνιαία βάση και εντός τριών 
αναφέρεται ότι έως τις 30 Ιουνίου 

πληροφορίες σχετικά µε το 
Ιανουαρίου έως την 31 

πάροχο ενοποιηµένου δελτίου 

οµόλογα εισηγµένα στο 
που αφορούν την ποιότητα 
και για τα οµόλογα. 


