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ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ
με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 42.73%
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1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ







Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα,
επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο”
Απόθαζε ππ΄ αξηζ. 2/452/1.11.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο “Οξγαλσηηθέο
απαηηήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Α.Δ.Π.Δ.Τ.”
Απνθάζεηο ππ΄ αξηζ. 1 έσο 7 θαη 9/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
Απόθαζε ππ΄ αξηζ. 8/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2456/31.12.2007) «Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηεο
Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (ΔΓΑΚΔ) ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γηαδηθαζία Δπνπηηθήο
Δμέηαζεο θαη Αμηνιόγεζεο (ΓΔΔΑ) ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.» ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη.
Δγθύθιηνο 48 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό θαη
ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απνδνρώλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απόθαζε 8/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 28/606/22.12.2011 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.

2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΓΑΚΔ
Ζ εηαηξεία δηαζέηεη Δζσηεξηθό Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο όπνπ πεξηγξάθνληαη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ
θαλνληζηηθή ζπκκόξθσζε, ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ, ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν θαη ηελ πξόιεςε θαη δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη νξίζεη ππεύζπλν Γηαρείξηζεο θηλδύλσλ γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ
εληνπηζκό ησλ θηλδύλσλ νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο
εηαηξείαο ( ηδίσο ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηνλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηόηεηαο).
Ο ππεύζπλνο Γηαρείξηζεο θηλδύλσλ παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ΔΓΑΚΔ.
θνπόο ηεο ΔΓΑΚΔ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ην ύςνο, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ηεο.
Ζ ΔΓΑΚΔ απoηειεί εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο εηαηξίαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη νη ζηόρνη ζε ζρέζε κε ηηο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο, αλαιόγσο ησλ θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο
ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Δηδηθόηεξα ν πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζπγθξίλεη ηα ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο κε ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο
έλαληη ησλ θηλδύλσλ αγνξάο, πηζησηηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ.
Ο ςνηελεζηήρ Κεθαλαιακήρ επάπκειαρ ηηρ εηαιπίαρ καηά ηην 31/12/2012 ςπολογίζηηκε ζε 42.73 % , ζε ζσέζη με ηο
ελάσιζηο ύτορ ηος 8% πος απαιηείηαι.
3. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ
Σα θεθάιαηα ηεο ΔΠΔΤ γηα επνπηηθνύο ζθνπνύο κε βάζε ηελ απόθαζε 2/459/27.12.2007 αλαιύνληαη σο αθνινύζσο:
Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθό θεθάιαην, ην ηαθηηθό απνζεκαηηθό, ην αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό
εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ, ην απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο θαη θαηαγξαθήο δεκηώλ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο, ζεηηθό ή
αξλεηηθό, ελδηάκεζα απνηειέζκαηα (θέξδε-δεκίεο) πεξηόδνπ, ππό ηνπο όξνπο όηη α) έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο νξθσηνύο
ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο θαη β) έρνπλ γίλεη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηα δηεζλή πξόηππα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. Από ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα αθαηξνύληαη νη Εεκηέο ρξήζεο θαη παξειζνπζώλ ρξήζεσλ,
ηα έμνδα ηδξύζεσο θαη άπια πάγηα ζηνηρεία, ε ζπκκεηνρή ζην θνηλό ζπλεγγπεηηθό θεθάιαην θαη νη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο .
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012.
ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΠΟΠΣΗΚΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΜΔ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 31/12/2012
Α

Βαζικά ίδια Κεθάλαια
Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθό Κεθάιαην
Απνζεκαηηθά θαη Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
Απνηειέζκαηα ( Κέξδε /Εεκίεο ) εηο λένλ
ύνολο Α1

8.805.000,00
1.681.419,38
-6,492,291.52
3,994,127.86
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Τβξηδηθνί ηίηινη εθδόζεσο ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ ηεο ΔΠΔΤ πνπ θαηόπηλ εηδηθήο
έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πεξηιακβάλνληαη ζηα βαζηθά ίδηα
θεθάιαηα ζε ελνπνηεκέλε ή /θαη αηνκηθή βάζε
ύνολο Α2
Απια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πκκεηνρή ζε πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ
ύνολο Α3
ύνολο Βαζικών Ηδίυν Κεθαλαίυν ( Α1+Α2-Α3)
Β

Γ

Γ

0,00
0,00
5,162.74
5,162.74
3,988,965.12
0,00
0,00

ςμπληπυμαηικά Ίδια Κεθάλαια
ύνολο ςμπληπυμαηικών Η.Κ.
ηοισεία πος αθαιπούνηαι καηά 50% από ηα βαζικά Ίδια Κεθάλαια και
καηά 50% από ηα ζςμπληπυμαηικά Ίδια Κεθάλαια
Υξεσζηηθά ππόινηπα πειαηώλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο
έρεη παξέιζεη δηάζηεκα 12 κελώλ από ηελ εθθαζάξηζε ηνπο θαηά ην κέξνο πνπ
δελ θαιύπηεηαη από ηελ ηξέρνπζα αμία ηίηισλ ηνπο.
ύνολο αθαιπεηικών ζηοισείυν
ςμπληπυμαηικά Ίδια κεθάλαια για κάλςτη κινδύνος αγοπάρ
Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο βξαρππξόζεζκεο δηάξθεηαο

959,026.40
959,026.40

0,00

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ {(Α1+Α2-Α3-(Γ)}+{Β1+Β2-(Γ)}+Γ

3,029,938.72

Γελ απαηηείηαη αλάιπζε ηεο ζύλζεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηόηη ε εηαηξεία δελ έρεη εθδώζεη θαηλνηόκνπο ηίηινπο θαη δελ έρεη
πβξηδηθά θεθάιαηα.
ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ θαη ηα ζηαζκηζκέλα αλνίγκαηα κε βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν όπνπ
ην ζηαζκηζκέλν θαηά πηζησηηθό άλνηγκα ππνινγίδεηαη σο ην γηλόκελν ηεο αμίαο ηνπ αλνίγκαηνο ( απόθαζε
Δ.Κ.3/459/27.12.2007) κε ηνλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ( άξζξν 5 ηεο απόθαζεο ), εθηόο εάλ ην άλνηγκα αθαηξείηαη από ηα ίδηα
θεθάιαηα
ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ
31/12/2012

ΑΠΑΗΣΖΔΗ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ

ΔΝΑΝΣΗ

ΣΟΤ

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΝΟΗΓΜ
ΣΑΘΜΗΖ
Α

ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ

ΚΗΝΓΤΝΟΤ

ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ ΑΝΟΗΓΜΑ

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο
θαηά
θεληξηθώλ
θπβεξλήζεσλ
ή
θεληξηθώλ ηξαπεδώλ.

0

73,284.52

0,00

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο
θαηά ηδξπκάησλ – Αλνίγκαηα κε αξρηθή
πξαγκαηηθή ιεθηόηεηα άλσ ησλ 3 κελώλ.

50

8,060.63

4,030.32

Απαηηήζεηο ή ελδερόκελεο απαηηήζεηο
θαηά πειαηώλ ιηαληθήο

75

253,145.5
6

189,859.17

4

5

Βξαρππξόζεζκεο
απαηηήζεηο
ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ

θαηά
50

2,618,118.
32

1,309,059.16

100

3,057,941.
93

3,057,941.93

Λνηπά αλνίγκαηα
Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Μεηξεηά ζην ηακείν
θαη
εμνκνηνύκελα κε απηά ζηνηρεία

ζηα

Λνηπέο θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ

0
100

4,780.69
747,173.1
7

0,00
747,173.17
5,308,063.75

ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ ΑΝΟΗΓΜΑ

Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιώλα 1 ππνινγίδνληαη αλά άλνηγκα κε Γείθηε Διάρηζηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο
ζην 8% όπσο νξίδεη θαη ε ζρεηηθή Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Με βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ ππνινγίδνληαη σο ην
γηλόκελν ηνπ ζρεηηθνύ δείθηε επί ηνλ ζπληειεζηή ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ. Ο ζρεηηθόο δείθηεο νξίδεηαη σο κέζνο όξνο ησλ
αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθώλ εζόδσλ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθώλ ρξήζεσλ πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο γηα ηηο
νπνίεο ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα . Ο ζπληειεζηήο ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηό 15%.
ΓΔΗΚΣΖ ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ 31/12/2012
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 31/12/2012 ( Σα ποζά ζε σιλιάδερ)
ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ
ΔΝΑΝΣΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΘΔΖ
ΔΝΑΝΣΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΤΝ/ΚΩΝ ΗΟΣΗΜΗΩΝ
ΔΝΑΝΣΗ ΚΗΝΓΤΝΟΎ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ / ΠΑΡΑΓΟΖ
ΔΝΑΝΣΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΜΥΑ

40.55
0,00
0,00
0,00

ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ

40.55

ΔΝΑΝΣΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
ΑΠΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ
ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ)

102.01

5,308.06

ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ/ ΠΛΑΜΑΣΗΚΟ ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΑΘΜΗΜΔΝΟΤ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΩΝ
ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ ( ΤΝΟΛΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ Υ 12.5)
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΌ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΩΝ
ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (
ΔΝΑΝΣΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Υ 12.5)

1,275.13

ΤΝΟΛΟ

7,090.07

ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

3,029.94

ΓΔΗΚΣΖ ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ

42.73%

506.88

Ο Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο εηαηξείαο θπκαίλεηαη ζε επίπεδα πςειά, πξνο ηνύην ζεσξνύκε όηη δελ ππάξρεη αλάγθε
πξόζζεησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ.

5
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4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ
Ο Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο έρνπλ ηελ ηειηθή επζύλε γηα ηελ αλάιεςε από ηελ εηαηξεία παληόο είδνπο θηλδύλσλ θαζώο θαη
γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Δπηπιένλ έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο
ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαηήξεζε ζε δηαξθή βάζε ηνπ ύςνπο, ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζεσξνύλ
θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε ηεο θύζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ θηλδύλσλ ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαιάβεη ή ηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη
λα αλαιάβνπλ.
Ζ εηαηξεία ιόγνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο δελ έρεη δεκηνπξγήζεη αλεμάξηεηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ. Σν Γηνηθεηηθό
πκβνύιην έρεη νξίζεη ηελ ππεύζπλε εζσηεξηθνύ ειέγρνπ κε θξηηήξην ηελ εκπεηξία ηεο σο ππεύζπλε ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο
θηλδύλσλ θαη παξάιιεια έρεη αλαζέζεη θαη ζην Λνγηζηήξην, θαη ζην ηκήκα παξνρήο πηζηώζεσλ λα παξαθνινπζνύλ όινπο ηνπο
θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εκπιαθεί ε εηαηξεία θαη λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ηελ ππεύζπλε. Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ θαη ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο βξίζθνληαη ζε δηαξθή επαθή κε ηελ ππεξεζία ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ.
Ζ γξακκή αλαθνξάο ηεο ππεξεζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ είλαη, ηόζν ζηνλ Πξόεδξν θαη Αληηπξόεδξν, όζν θαη ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην απεπζείαο.
Ζ ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ππνβάιιεη ζηνλ Γ ηεο ΔΠΔΤ ηνπιάρηζηνλ άπαμ εηεζίσο θαη θάζε θνξά πνπ επηβάιιεηαη
ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, είηε από ηηο κεηαβνιέο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθό ηεο πεξηβάιινλ, έθζεζε γηα ηελ
Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο εηαηξείαο (ΔΓΑΚΔ).
Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓΑΚΔ αλαηίζεηαη ( πξαθηηθό Γ ) από ην Γ ζηελ Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ θαη εγθξίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο.
Δζυηεπική Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ ηηρ Κεθαλαιακήρ Δπάπκειαρ (ΔΓΑΚΔ)
θνπόο ηεο ΔΓΑΚΔ είλαη ε θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ην ύςνο, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ
θεθαιαίσλ ηεο. Απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΠΔΤ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο θαη νη νπνίνη
κπνξεί λα πξνέξρνληαη ηόζν από ην εμσηεξηθό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ όζν θαη από ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο ΔΠΔΤ.
Ζ αθνινπζνύκελε δηαδηθαζία βαζίδεηαη:
1
αλαγλώξηζε/αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ (πθηζηάκελνπ θαη αλακελόκελνπ)
2
πθηζηάκελα (ή πξνηηζέκελα) κέηξα πεξηνξηζκνύ/κεηξηαζκνύ ηνπ θηλδύλνπ
3
ππνινγηζκόο ηεο αλάγθεο θξάηεζεο (ή κε) θεθαιαίνπ.
Βαζικέρ καηηγοπίερ κινδύνυν πος διαλαμβάνει η ΔΓΑΚΔ
Α)Πηζησηηθόο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ
Β)Τπνιεηπόκελνο θίλδπλνο
Γ)Κίλδπλνο ζπγθέληξσζεο
Γ)Κίλδπλνο ηεο αγνξάο
Δ)Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο
η)Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ε)Κίλδπλνο θεθαιαίσλ
Ζ)Κίλδπλνο θεξδνθνξίαο
Θ) Κίλδπλνο Φήκεο
Η) Κίλδπλνο Σηηινπνίεζεο
Κ) Πνιηηηθή Απνδνρώλ
Α) ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΗ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ
Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο λα ππνζηεί ε εηαηξεία δεκηέο εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ
πειαηώλ ή θαη ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ. Ο θίλδπλνο απηόο δεκηνπξγείηαη θπξίσο από ηηο δαλεηνδνηήζεηο θαη ηε δηαρείξηζε
δηαζεζίκσλ.
[πρ ε εηαηξία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθό θίλδπλν, ν νπνίνο επέξρεηαη όηαλ ην αληηζπκβαιιόκελν κέξνο (πειάηεο,
ζπλεξγαδόκελεο ΔΠΔΤ, ηξάπεδεο) αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη ζηελ εηαηξία, όηαλ απηά
θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκα. Ο θίλδπλνο απηόο δεκηνπξγείηαη θπξίσο από ηηο ζπλαιιαγέο πειαηώλ θαη ηε δηαρείξηζε
δηαζεζίκσλ.
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Μπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγεζεί όηαλ ππνβαζκίδνληαη νη πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ εθδνηώλ ησλ νκνινγηαθώλ
δαλείσλ, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα, ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ηεο ΔΠΔΤ ζε πεξίπησζε πνπ ε
ηειεπηαία θαηέρεη νκνινγηαθά δάλεηα ή όηαλ κεηώλνληαη νη αμίεο ησλ ηίηισλ ηνπ επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηεο
εηαηξείαο.
Γιαδικαζίερ Γιασείπιζηρ Πιζηυηικού Κινδύνος
Ζ εηαηξεία : .
 Πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα
κε ην λόκν θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
 Πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ.
 Πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη ην είδνο ησλ
εμαζθαιίζεσλ πνπ απνδέρεηαη .
 Πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή είδνο
αληηζπκβαιινκέλνπ (π.ρ. Σξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, ηδξύκαηα θηι.)
 Πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα ιεθηόηεηα ηνπο.
 Αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο.
 Δθαξκόδεη κε ζπλέπεηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ ηεο αμίαο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Αλνίγκαηνο.
 Δθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.
 Δθαξκόδεη πξόγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ .
 Δθαξκόδεη θξηηήξηα ρνξήγεζεο πηζηώζεσλ .
 Πξνζδηνξίδεη δηαδηθαζίεο αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ρνξεγεζείζεο πηζηώζεηο (άκεζε
αληίδξαζε ησλ ππεπζύλσλ παξνρήο πίζησζεο γηα πεξηνξηζκό παξνρήο, αύμεζε πεξηζσξίσλ, δηαθνξνπνίεζε
θαηαιόγνπ απνδεθηώλ αμηώλ )
 Πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο σο πξνο ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε, αλαλέσζε, έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ρνξεγεζέλησλ
πηζηώζεσλ. ( ηζηνξηθόηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηώλ)
 Πξνζδηνξίδεη πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηαηξίαο σο πξνο ηηο ρνξεγνύκελεο πηζηώζεηο ( πρ
ραξηνθπιάθην αζθαιείαο)
 πξνβαίλεη ζε Δμαζθαιίζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηώζεσλ ( επαθέο κε ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
έγθξηζεο, αλαλέσζεο, θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ ρνξεγεζέλησλ πηζηώζεσλ)
Πολιηικέρ Ανηιζηάθμιζηρ και Μείυζηρ ηος Πιζηυηικού Κινδύνος







Σν ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλόηεηα απνπιεξσκήο, αληηζηαζκίδεη θαη κεηώλεη ηνλ πηζησηηθό
θίλδπλν. Ζ δε εηαηξεία γηα θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ αλαζεσξεί ζπλερώο ηηο πνιηηηθέο ηεο .
Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη όπσο ην ύςνο ηεο πίζησζεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο λα κε μεπεξλά ην ζύλνιν ησλ
δηαζεζίκσλ ηεο θαη ηεο πηζησηηθήο γξακκήο ησλ ηξαπεδώλ πνπ ρνξεγνύλ πίζησζε.
Δπηκειείηαη ηελ δηαζπνξά θεθαιαίσλ ΔΠΔΤ θαη επελδπηώλ ζε δηάθνξα πηζησηηθά Ηδξύκαηα.
Έρεη αλαηεζεί ζε λνκηθνύο ε εμόθιεζε ησλ πξηλ ηεο 1/6/2001 ρξεσζηηθώλ ππνινίπσλ
Ζ παξαθνινύζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελώ γλσζηνπνηείηαη
πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα πνπ ππεξβαίλεη ην 10 % ησλ επνπηηθώλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 7/459/27.12.2007.
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην Ν.2843/2000 θαη απνθάζεηο ππ. αξηζκ. 2/363/30.11.2005 θαη 8/370/26.01.2006 ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο όπσο ηζρύνπλ, πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ+3, ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο
αγνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ Υ.Α. πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν,
πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο ηελ εκέξα Σ+4.

Δξαζθαλίζειρ
Ζ πνιηηηθή ηεο ΔΠΔΤ είλαη όπσο ην ύςνο ησλ παξερόκελσλ πηζηώζεσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ ηθαλόηεηα εμόθιεζεο ησλ
πειαηώλ θαη ησλ ινηπώλ αληηζπκβαιινκέλσλ.
Ζ εηαηξία παξέρεη πηζηώζεηο πεξηζσξίνπ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη από ηνλ πειάηε ηηο απαξαίηεηεο εμαζθαιίζεηο.
Γηα ην ζθνπό ηεο εμαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο από αλνίγκαηα έλαληη ησλ πειαηώλ ηεο, ε εηαηξία θαηαξηίδεη εγγξάθσο
έγθπξεο δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο ζπκβάζεηο δαλεηζκνύ πεξηζσξίνπ αζθάιεηαο, ζηηο νπνίεο εθαξκνζηέν δίθαην είλαη εθείλν
ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο.
Ζ εηαηξία δελ εθηακηεύεη θαλέλα πνζό ηεο πίζησζεο, εθόζνλ ν πειάηεο δελ παξέρεη πξνο ηελ εηαηξεία αζθάιεηα γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κε όζα πξνβιέπεη ν λόκνο θαη νξίδεη ε ζύκβαζε. πλεπώο πξνηνύ ν πειάηεο παξάζρεη πξνο
ηελ εηαηξία ραξηνθπιάθην αζθαιείαο ππό ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ λ. 2843/2000, ην νπνίν κπνξεί λα
απνηειείηαη κόλν από θηλεηέο αμίεο απνδεθηέο από ηελ εηαηξία, δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή πίζησζεο. Οη απνδεθηέο αμίεο
ξπζκίδνληαη λνκνζεηηθά. Σν αξρηθό πεξηζώξην ζπκθσλείηαη ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο. Σν δηαηεξεηέν πεξηζώξην δελ επηηξέπεηαη λα θαηέξρεηαη ηνπ πνζνζηνύ ηνπ 30% ηεο ηξέρνπζαο
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αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο. ηε ζύκβαζε κε ηνλ πειάηε, πξνβιέπεηαη ξεηώο όηη κέρξη ηελ θάιπςε εθ κέξνπο ηνπ
πειάηε ηνπ δηαηεξεηένπ πεξηζσξίνπ αζθαιείαο ε εηαηξία δελ ζα πξνβαίλεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε ζε θακία άιιε αγνξά
κεηνρώλ κε πίζησζε. Ο πειάηεο δε δηθαηνύηαη λα αλαιάβεη ρξεκαηηθά πνζά από ην ινγαξηαζκό πίζησζεο ανξίζηνπ ρξόλνπ ή
λα παξαιάβεη κεηνρέο πξηλ από ηελ πιήξε εμόθιεζε όισλ ησλ ρξεώλ ηνπ έλαληη ηεο εηαηξίαο, βάζεη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηελ εηαηξία. Ζ εηαηξία δηθαηνύηαη, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ πειάηε, λα
αξλεζεί θαηαβνιή ρξεκάησλ ζηνλ πειάηε, αθόκα θαη αλ επί κέξνπο ινγαξηαζκνί ηνπ εκθαλίδνπλ πηζησηηθό ππόινηπν, εθόζνλ
πθίζηαηαη νθεηιή ηνπ πειάηε έλαληη ηεο εηαηξίαο, από νπνηαδήπνηε αηηία, αθόκε θαη αλ ε νθεηιή απηή δελ είλαη ιεμηπξόζεζκε,
ελδεηθηηθώο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αγνξαζζεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε θηλεηέο αμίεο, ρσξίο λα έρεη παξέιζεη αθόκε ε
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ζρεηηθό πνζό είλαη ιεμηπξόζεζκν θαη απαηηεηό από ηελ εηαηξία
Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ αληηζπκβαιιόκελνπ, πξνο εμαζθάιηζε ησλ πάζεο θύζεσο απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο
έλαληη ηνπ πειάηε πθίζηαηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4 ηνπ λ. 2843/2000 λόκηκν ελέρπξν ππέξ ηεο εηαηξίαο
επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο, άιισο ζπληζηάηαη ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ πειάηε
ζπκβαηηθό ελέρπξν έπ’ απηώλ.
Margin calls
ε πεξίπησζε πνπ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πίζησζεο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν – ηδίσο ζπλεπεία δηαθπκάλζεσλ ησλ
ηηκώλ ησλ απνδεθηώλ αμηώλ ή αλ ε θηλεηή αμία παύζεη λα είλαη απνδεθηή αμία – πξνθύςεη έιιεηκκα πεξηζσξίνπ, αλ δει ην
δηαηεξεηέν πεξηζώξην θαηέιζεη ηνπ ηζρύνληνο πνζνζηνύ θαζώο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, πξνθύςεη
ιεμηπξόζεζκν ρξεσζηηθό ππόινηπν ηνπ πειάηε έλαληη ηεο εηαηξίαο, ε ηειεπηαία εμνπζηνδνηείηαη αλεθθιήησο, ζην πιαίζην ηεο
ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ πειάηε θαηά ηελ θξίζε ηεο, α) λα κεηαθέξεη ζηνλ ινγαξηαζκό πίζησζεο ανξίζηνπ ρξόλνπ πηζησηηθό
ππόινηπν πνπ ηπρόλ ππάξρεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε πνπ ηεξείηαη ζηελ εηαηξία, κεηώλνληαο έηζη ην
ρξεσζηηθό ππόινηπν ή θαη λα β) λα κεηαθέξεη άκεζα ζην ραξηνθπιάθην αζθαιείαο θηλεηέο αμίεο ηνπ πειάηε πνπ απηή
θπιάζζεη από νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκό ηεξεί ν πειάηεο ζηελ εηαηξία, επηιέγνληαο θαηά ηελ θξίζε ηεο κεηαμύ ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε ή θαη γ) λα ξεπζηνπνηήζεη ακέζσο θηλεηέο αμίεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο, έηζη ώζηε
λα απνθαζίζηαηαη ην δηαηεξεηέν πεξηζώξην ζηα εθάζηνηε ζπκβαηηθώο ή εθ ηνπ λόκνπ νξηδόκελα επίπεδα, ή θαηά πεξίπησζε, λα
εμνθιεζεί ε ιεμηπξόζεζκε ππνρξέσζε ηνπ πειάηε. ε πεξίπησζε πνπ ην ρξεσζηηθό ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ πίζησζεο,
όπσο θαη αλ απηό πξνθύςεη, ππεξβεί ην ζπκθσλεκέλν όξην ηεο πίζησζεο θαη ν πειάηεο δελ ην θαηαζέζεη ακέζσο ζηελ εηαηξία,
ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ πίζησζεο ην πνζό ηεο δηαθνξάο, ε εηαηξία πέξαλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη λα πξνβεί άκεζα ζε
ξεπζηνπνίεζε ηίηισλ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ζπκθσλεκέλεο ζρέζεο δηαηεξεηένπ πεξηζσξίνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο
δηθαηνύηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θιείζεη νξηζηηθά ηελ πίζησζε.
Όσληζη ηος πελάηη
Σν ηκήκα παξνρήο πηζηώζεσλ είλαη αξκόδην γηα ηελ όριεζε ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε ειιείκκαηνο πεξηζσξίνπ. Ζ
ξεπζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πειάηε γίλεηαη από ην ηκήκα παξνρήο πηζηώζεσλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ
εζσηεξηθό θαλνληζκό ηεο εηαηξίαο.
Κίνδςνορ απομείυζηρ αξίαρ από:
Eθπξόζεζκεο απαηηήζεηο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ρνξεγήζεηο πξηλ ηελ 1/6/2001(θόθθηλνη θσδηθνί). Eπηζθαιείο απαηηήζεηο
αληηπξνζσπεύνπλ ρνξεγήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία πξνζδηνξίδεη όηη είλαη πηζαλή ε κε είζπξαμε ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ θαη
ησλ νθεηιόκελσλ ηόθσλ.
Ο ππνινγηζκόο ηεο απνκείσζεο γίλεηαη κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζε όηη αθνξά ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία δεκηώλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ κε παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδύλσλ. Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ ζε πειάηεο
δηελεξγνύληαη όηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο νη νπνίεο θαζηζηνύλ ακθίβνιε ηελ είζπξαμε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ησλ
νθεηιόκελσλ πνζώλ. Αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο όηη νξηζκέλεο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο ρξεηάδνληαη πξόβιεςε γηα απνκείσζε
αμίαο, επέξρεηαη κεηά από βίαηε πηώζε ησλ ηηκώλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο ή από ηελ εμαθάληζε ελεξγήο αγνξάο γηα ην
ζηνηρείν εμαζθάιηζεο ηνπ δαλείνπ.
Υνξεγήζεηο δηαγξάθνληαη όηαλ δηαπηζησζεί όηη δελ είλαη εηζπξάμηκεο. Ζ απόθαζε απηή ιακβάλεη ππόςε πιεξνθνξίεο όπσο
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε κε απνηέιεζκα λα αδπλαηεί λα απνπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπ έλαληη ηεο εηαηξείαο ή πεξηπηώζεηο όπνπ νη εηζπξάμεηο από ηελ εμαζθάιηζε δελ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ απνπιεξσκή
νιόθιεξνπ ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ ή ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη δηθαζηηθή απόθαζε.
Μέηπηζη Πιζηυηικού Κινδύνος και Τιοθέηηζη Πιζηυηικών Οπίυν
Ζ έγθξηζε ησλ ρνξεγήζεσλ γίλεηαη από ηνλ ππεύζπλν παξνρήο πίζησζεο. Ζ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ θαη ε Τπεξεζία
παξνρήο πηζηώζεσλ παξαθνινπζνύλ ζηελά θαη αλαζεσξνύλ όπνπ ρξεηάδεηαη ηα όξηα έγθξηζεο πηζησηηθώλ νξίσλ .Οη κεηαβνιέο
ζηηο πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ πειαηώλ παξαθνινπζνύληαη θαζεκεξηλά.
Ο θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ησλ Γηαζεζίκσλ θαη ησλ Σξαπεδηθώλ ρνξεγήζεσλ γίλεηαη από ηνπο Πξόεδξν θαη Αληηπξόεδξν ηεο
εηαηξείαο κε γλώκνλα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαζπνξά ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απνθπγή ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζε
δεκηνγόλεο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξίσλ ιακβάλνληαη ππόςε νη ζηξαηεγηθέο επηδηώμεηο ηεο εηαηξείαο, νη
νδεγίεο ησλ Δπνπηηθώλ Αξρώλ θαη ην πνιηηηθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ
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Γπαμμέρ σπημαηοδόηηζηρ από πιζηυηικά ιδπύμαηα
Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο θηλδύλσλ κε ην ηκήκα παξνρήο πίζησζεο παξαθνινπζνύλ εκεξεζίσο, ηηο γξακκέο ρξεκαηνδόηεζεο
πνπ ε εηαηξία έρεη δηαζθαιίζεη από πηζησηηθά ηδξύκαηα, θαζώο θαη ηα ξεπζηά δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο, νύησο ώζηε λα γλσξίδεη
ην ύςνο ησλ πηζηώζεσλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε εηαηξία ζπλνιηθά ζε πειάηεο ηεο. Σν ηκήκα παξνρήο πηζηώζεσλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο θηλδύλσλ απνθαζίδνπλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ πειαηώλ γηα ρξήζε νξίνπ
πίζησζεο αλαιόγσο ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ πνπ ε εηαηξία δηαζέηεη θαη ηεο δηακόξθσζεο ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ηεο.
ςμβάζειρ εξαζθάλιζηρ
Ζ εηαηξία κεξηκλά ώζηε ην ηκήκα θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο λα πξνζαξκόδεη ζηηο ζπκβάζεηο εμαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ
ηεο εηαηξίαο από ζπλαιιαγέο δαλεηζκνύ πεξηζσξίνπ ζηηο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο. Σν ηκήκα θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο
κεξηκλά, ώζηε νη αλσηέξσ εμαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηεο εηαηξίαο κε ηνλ πειάηε λα παξακέλνπλ δεζκεπηηθέο. Γηα ην ζθνπό
ηεο εθπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ ην ηκήκα παξνρήο πηζηώζεσλ ζπλεξγάδεηαη κε ην ηκήκα ηεο εηαηξίαο.
Δπιλογή Πιζηυηικών ιδπςμάηυν
Ζ εηαηξία θαηά ηε ζύλαςε ζπκθσληώλ επαλαγνξάο (repos) επηιέγεη θαηά θαλόλα ηελ overnight δέζκεπζε ρξεκαηηθώλ πνζώλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ζηα ρακειόηεξα δπλαηά επίπεδα ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ. Δπηπιένλ πξνβαίλεη ζε πξνζεθηηθή
επηινγή ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ κε ηα νπνία ζπλάπηεη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα. Ο
Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο ηεο εηαηξείαο επηιέγνπλ ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ εκπηζηεύνληαη.
Δπενδςηικό σαπηοθςλάκιο ζςναλλαγών ηηρ εηαιπείαρ
Ο θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ζηα δηαζέζηκα θαη ζην επελδπηηθό ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε γλώκνλα ηελ
νξζνινγηζηηθή δηαζπνξά ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ απνθπγή ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζε ζπλδεδεκέλα αληηζπκβαιιόκελα
κέξε. Τπεύζπλνο γηα ην επελδπηηθό ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο είλαη ν Πξόεδξνο.
Όηαλ θξηζεί αλαγθαίν, πηνζεηνύληαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαηλνύξγησλ πηζησηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα
κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ πνπ ζα αλαιεθζεί θαη ηηο κεηαβαιιόκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Β) ΤΠΟΛΟΗΠΟΜΔΝΟ ΚΗΝΓΤΝΟ
Ο ππνιεηπόκελνο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απόδεημεο ησλ ηερληθώλ κεηώζεσο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
αληηζπκβαιινκέλνπ σο ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθώλ από όζν αλακελόηαλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα απηό
πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο ζπκβάζεηο κε ηνλ αληηζπκβαιιόκελν πειάηε, όηη ζε πεξίπησζε πνπ νη παξερόκελεο αζθάιεηεο
δελ επαξθνύλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο Δηαηξίαο, ε ηειεπηαία ζα δύλαηαη θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα απαηηήζεη ηελ
θαηαβνιή επηπξόζζεηεο αζθάιεηαο ή δηαθνπή ηεο παξνρήο πίζησζεο.
Γ) ΚΗΝΓΤΝΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ
Μεγάιν ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα πξνο έλαλ πειάηε ή πξνο κία νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ ζεσξείηαη όηαλ ην ύςνο ηνπ είλαη
ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ 10% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ.
Σν ζπλνιηθό άζξνηζκα ησλ ΜΥΑ ηεο Δηαηξίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 800% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο.
Κάζε ΜΥΑ ηεο Δηαηξίαο έλαληη ελόο πειάηε ηεο ή κίαο νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20%
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο.
Σν ζύλνιν ησλ αλνηγκάησλ ηεο Δηαηξίαο έλαληη: α) ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ θαηέρνπλ ή απνθηνύλ πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ίζνπ ή αλώηεξνπ ηνπ 5% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαη β) ησλ πέληε
κεγαιύηεξσλ κεηόρσλ ηεο, δελ ππεξβαίλεη ην 20% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο.
Γηα ην ζθνπό ηνπ ππνινγηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, πξνζκεηξώληαη ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ηεο Δηαηξίαο πξνο θπζηθά
ή λνκηθά πξόζσπα πνπ απνηεινύλ «νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ» κε ηα πξόζσπα ,ππό α) θαη β) αλσηέξσ.
Ζ ΔΠΔΤ αλαιύεη ηα αλνίγκαηά ηεο θαηά εθδόηε εμαζθαιίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί ηελ ύπαξμε πηζαλνύ θηλδύλνπ
ζπγθέληξσζεο επί ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν ιακβάλεη ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα θαη γλσζηνπνηεί
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νπνηνδήπνηε ζεκαληηθό εύξεκα.
Ζ Δηαηξία γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηα ΜΥΑ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 6 ηεο Απόθαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 1/459/27.12.2007 «Πιαίζην ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ».
Σo ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ παξαθνινπζεί θαζεκεξηλώο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαηξίαο ηελ αμία ησλ
ΜΥΑ θαη θαηαγξάθεη ηηο ππεξβάζεηο ζε ειεθηξνληθό αξρείν, ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε ε ππεξεζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ
θαη ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.
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Αλ δηαπηζησζεί όηη ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ππεξβαίλνπλ ηα πξναλαθεξζέληα αλώηαηα όξηα, ηόηε ελεκεξώλεηαη άκεζα
ζρεηηθώο ν Αληηπξόεδξνο ηεο Δηαηξίαο, ν νπνίνο θνηλνπνηεί άκεζα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηελ ππέξβαζε απηή, εληόο
10 εκεξώλ από ηε δηαπίζησζε ηεο ππέξβαζεο.
Ζ Δηαηξία επηθνηλσλεί άκεζα εληόο ηνπ ρξνληθνύ απηνύ δηαζηήκαηνο κε ηνλ πειάηε, ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηελ ππέξβαζε θαη
θιείλεη ην πνζό ηεο ππέξβαζεο είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ηεο ππέξβαζεο από ηνλ πειάηε ζην ινγαξηαζκό ηνπ, είηε κε
πώιεζε ηίηισλ ηνπ πειάηε, είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε κε αλαγθαζηηθή πώιεζε από ηελ Δηαηξία.
Γ) ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ
Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο όηη αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο - όπσο αιιαγέο ζηα επηηόθηα, ζηηο ηηκέο ρξεκαηηζηεξίνπ
θαη ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο - ζα επεξεάζνπλ ηα θαζαξά εηζνδήκαηα ηεο εηαηξείαο ή ηηο αμίεο ζηνηρείσλ ηνπ
ηζνινγηζκνύ ηεο.
Ο θίλδπλνο αγνξάο αλαιύεηαη ζηα πην θάησ είδε θηλδύλνπ:
(i) Ο επηηνθηαθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο , πνπ πξνθύπηεη από αιιαγέο ζηελ θακπύιε επηηνθίσλ, θαη ν νπνίνο πεγάδεη από
ηνλ εηεξνρξνληζκό ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ.
(ii) Ο θίλδπλνο ηηκώλ ρξεκαηηζηεξίνπ είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθύπηεη από ηηο αιιαγέο ησλ ηηκώλ δηάθνξσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αμηώλ (νκόινγα, παξάγσγα, κεηνρέο θιπ) πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία.
(iii) Ο ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο θεξδνδεκηώλ ή απμνκείσζεο ζε αμίεο ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ ηεο εηαηξείαο,
πνπ πξνθύπηεη από αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.
Ζ εηαηξεία ηεξεί ινγαξηαζκνύο ζπλαιιάγκαηνο, παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ηζνηηκηώλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέηξα
αληηκεηώπηζεο ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ θαη επσκίδεηαη ηνλ ζρεηηθό θίλδπλν αλάινγα κε ην ηεξνύκελν ππόινηπν ην νπνίν θαηά
ηελ 31/12/2012 ήηαλ κεδεληθό.
Καηά ηελ ηζρύνπζα ζήκεξα δηαδηθαζία, εθόζνλ ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιιν λόκηζκα, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηελ ινγηζηηθνπνίεζή ηνπο ζε επξώ ν Θεκαηνθύιαθαο «θιεηδώλεη ηελ ηζνηηκία» (άιινπ
λνκίζκαηνο/επξώ) ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο.
Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Αγνξάο – Δπελδπηηθό Υαξηνθπιάθην εηαηξείαο
Τπεύζπλνο γηα ηηο επελδύζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ίδην ινγαξηαζκό ζε θηλεηέο αμίεο είλαη ν Πξόεδξνο.
Σν επελδπηηθό ραξηνθπιάθην είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ πξνο ηνύην ε εηαηξεία ππνινγίδεη ηνλ
εηδηθό θαη γεληθό θίλδπλν ηεο ζέζεο ηνπ ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ, γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ κε βάζε ηελ απόθαζε
4/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο, ν Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ:
 Μεξηκλά ώζηε ε επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα αλνίγκαηα ηεο Δηαηξείαο λα θηλείηαη ζηα λόκηκα όξηα.
 Δλεκεξώλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ην επελδπηηθό
ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ θαη αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ πξνο ηα όξηα ησλ ΜΥΑ.
Δ) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ
Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη από αλεπαξθείο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ή παξαβηάζεηο ησλ
δηαδηθαζηώλ απηώλ, αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, ζπζηήκαηα ή από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. ην πεδίν ησλ ιεηηνπξγηθώλ
θηλδύλσλ εκπίπηεη θαη ν λνκηθόο θίλδπλνο.
Ζ εηαηξεία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλαγλώξηζε, παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ θηλδύλσλ.
Γιαδικαζίερ Γιασείπιζηρ Λειηοςπγικών Κινδύνυν
Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξεία θαιύπηνπλ ηελ αλαγλώξηζε, εληνπηζκό, κέηξεζε, αμηνιόγεζε, παξαθνινύζεζε,
έιεγρν, κείσζε θαη αλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθώλ θηλδύλσλ ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη ή ελδέρεηαη λα αλαιάβεη λα αληηκεησπίζεη
Γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη:
Δθζέζεηο θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο, εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, εθζέζεηο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από
παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη Σερληθνύ αζθαιείαο .
Δθζέζεηο εμσηεξηθνύ ειέγρνπ.
Μεηξών Παξαπόλσλ.
Μεηξών Καηαγξαθήο Παξαθνινύζεζεο Κηλδύλσλ όπνπ θαηαγξάθνληαη ηα γεγνλόηα πνπ δεκηνπξγνύλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο (π.ρ. κε εμνπζηνδνηεκέλε
δξαζηεξηόηεηαο, θινπή κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ, θαθόβνπιή ρξήζε θηι.).
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γεγνλόηα πνπ ζπληζηνύλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν θαηά ηελ ΔΠΔΤ

Δθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ.
Ννκηθόο θίλδπλνο θαη ηδίσο ν θίλδπλνο αζηηθήο επζύλεο ηεο εηαηξίαο πξνο θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ ζε ηξίηνπο ζε πεξηπηώζεηο
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο απάηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο
Γηαθνπή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ή δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο
Ζ κε εθαξκνγή ή ε ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
εηαηξίαο
Βιάβε ζε ελζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο
Τπνζέζεηο πνπ ρεηξίζζεθαλ / ρεηξίδνληαη νη Ννκηθέο Τπεξεζίεο,.
Σ) ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ
Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο είλαη ν θίλδπλνο κείσζεο ησλ θεξδώλ ή ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνθύπηεη από ηελ αδπλακία ηεο εηαηξείαο
λα ηθαλνπνηήζεη ηηο άκεζεο ππνρξεώζεηο ηεο.
Γιαδικαζίερ Γιασείπιζηρ Κινδύνος Ρεςζηόηηηαρ
Ζ πξνζέγγηζε ηεο εηαηξείαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο είλαη ε εμαζθάιηζε, ζηνλ θαιύηεξν δπλαηό βαζκό, ηεο
ύπαξμεο ηθαλνπνηεηηθήο ξεπζηόηεηαο κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο, όηαλ πξνθύςνπλ, ηόζν ππό
«θαλνληθέο», όζν θαη ζε θαηαζηάζεηο πξνζνκνίσζεο θξίζεο, ρσξίο δπζαλάινγν επηπξόζζεην θόζηνο.
Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηόηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηήξεζεο νξίσλ ησλ επνπηηθώλ αξρώλ), αλαιακβάλεηαη από ηελ
ππεξεζία Γηαρείξηζεο θηλδύλσλ. Δθαξκόδεηαη, δηαδηθαζία γηα ηνλ εληνπηζκό, ηε κέηξεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
παξαθνινύζεζε ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο Ζ εηαηξεία ιακβάλεη, ππόςε ηελ λνκηθή νληόηεηα ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα
ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ, ηε ρώξα πνπ είλαη λνκίκσο θαηαρσξεκέλα, παξαθνινπζεί δε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία
Δλεξγεηηθνύ κπνξνύλ λα ξεπζηνπνηεζνύλ εγθαίξσο.
Πξνο ηνύην ηεξείηαη αξρείν πνπ ελεκεξώλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σν σο άλσ αξρείν παξαδίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηνλ
Πξόεδξν θαη ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο εηαηξείαο. Ζ ζηξαηεγηθή, είλαη αλάινγε πξνο ηελ πνιππινθόηεηα, θαη ην επίπεδν αλνρήο
θηλδύλνπ πνπ έρεη νξηζηεί .
Δπί ηνπ αξρείνπ πξαγκαηνπνηνύληαη δηάθνξα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ώζηε λα ιακβάλνληαη ηα
απαξαίηεηα κέηξα όηαλ ρξεηάδνληαη.
Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηόηεηαο, ε εηαηξεία έρνληαο ππόςε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή
παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηόηεηαο, όηαλ θξίλεη αλαγθαίν πξνβαίλεη ζε δαλεηζκό από ηξάπεδεο γηα ηελ ελίζρπζε
ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο.
Ζ εηαηξεία ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λόκνπ 3606/2007, ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία
κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ζπλερή θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαηεξεί
θαζόιελ ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ην δείθηε ξεπζηόηεηαο ( θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό /βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ηνπιάρηζηνλ ίζνλ κε ηε κνλάδα..
Ε) ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
ύλζεζε θεθαιαίσλ (όηη αλαθέξεηαη ζηε κέζνδν ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο).
Ζ) ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ
Δμαξηάηαη από ηελ δηαθύκαλζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εζόδσλ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ζην επελδπηηθό ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο.
Θεσξνύκε όηη ε εηαηξεία έρεη ρακειό θίλδπλν δηόηη ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο εμαξηάηαη από κεγάιν αξηζκό πειαηώλ.
ηόρνη ηεο εηαηξείαο είλαη α) ζηαζεξνπνίεζε θαη β)αλάπηπμε.
Θ) ΚΗΝΓΤΝΟ ΦΖΜΖ
Δμαξηάηαη από ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε όισλ ησλ ινηπώλ θηλδύλσλ.
Η) ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ
Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο δελ πξνβιέπεη ζπλαιιαγέο ηηηινπνίεζεο.
K) ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΧΝ
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζπλέζηεζε Δπηηξνπή Απνδνρώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απνδνρώλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
απόθαζε 8/459/27.12.2007 ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 28/606/22.12.2011
ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηα κέιε ηεο νπνίαο δηαζέηνπλ επαξθή εμεηδίθεπζε, θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή
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εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπ θπξίσο ζε ζρέζε κε ηνπο κεραληζκνύο επζπγξάκκηζεο ηεο
πνιηηηθήο απνδνρώλ κε ην πξνθίι θηλδύλνπ θαη θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρώλ λα δηέπεηαη από Καλνληζκό ζηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα, ηα κέιε, ε ζπρλόηεηα
ελαιιαγήο ηνπο, νη δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαζώο θαη ηα θύξηα θαζήθνληά ηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ
ζπγθαηαιέγνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο. πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή Απνδνρώλ:
Μεξηκλά, ώζηε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ κεραληζκώλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηεο πνιηηηθήο απνδνρώλ κε
ηνπο θηλδύλνπο λα ιακβάλνληαη ππόςε όια ηα είδε ησλ θηλδύλσλ, ε ξεπζηόηεηα θαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο εηαηξείαο,
Μεξηκλά γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη ζηελ επίβιεςε ησλ ακνηβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ νη νπνίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
εμνπζίεο, ηα θαζήθνληα, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηηο επζύλεο ηνπο.
Αμηνινγεί ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, ηελ ελαιιαγή ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο, ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο από ηελ πνιηηηθή
απνδνρώλ πνπ απηή δηελεξγεί, θαζώο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηπρόλ αλαζεώξεζε ηεο εθαξκνδόκελεο πνιηηηθήο απνδνρώλ, κε
γλώκνλα ηδίσο ηελ απνηξνπή ηεο δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ γηα ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθνύ θηλδύλνπ ή άιισλ αζπκβίβαζησλ κε
ηνπο ζηόρνπο ηεο εηαηξείαο.
Μεξηκλά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο, λα ιακβάλεη ππόςε ηα καθξνπξόζεζκα ζπκθέξνληα ησλ κεηόρσλ, ησλ
επελδπηώλ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ, πξνζαλαηνιίδεηαη δε ζηε καθξνπξόζεζκα ζπλεηή θαη ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο
εηαηξείαο θαη ηελ απνηξνπή ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ πνπ απνβαίλνπλ ζε βάξνο απηήο
ηεο δηαρείξηζεο.
Πξνβιέπεη ηε δηελέξγεηα αμηνιόγεζεο πηζαλώλ ζελαξίσλ, κε ζθνπό λα δηαπηζηώζεη ηελ επίπησζε ζην ζύζηεκα απνδνρώλ
ελδερόκελσλ κειινληηθώλ γεγνλόησλ είηε εληόο είηε εθηόο ηεο εηαηξείαο , θαζώο θαη ηε δηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ θαη
Παξέρεη, εθόζνλ απαηηείηαη, επαξθή πιεξνθόξεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο
αζθεί.
Ζ ακνηβή ησλ πκβνύισλ Δπελδύζεσλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ.
Οη ζπλνιηθέο απνδνρέο δηαθξίλνληαη ζε ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο.
Οη κεηαβιεηέο απνδνρέο δελ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο εηαηξείαο λα αλαζηέιιεη πιήξσο ή ελ κέξεη ηελ θαηαβνιή
πξόζζεησλ απνδνρώλ όηαλ δελ ηθαλνπνηνύληαη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο (θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ξεπζηόηεηαο θιπ.) ή όηαλ ε
νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε επηδεηλώλεηαη ζεκαληηθά, ηδηαίηεξα δε ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο θαζίζηαηαη αβέβαηε ε
νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Ζ ζπληαμηνδνηηθή πνιηηηθή είλαη ζύκθσλε κε ην ππάξρνλ ζεζκηθό πιαίζην.
Ζ εηαηξεία γηα ηελ δηαζθάιηζή ηεο πξνζαξκόδεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεώζεηο κε ην πξνζσπηθό.
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