Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της Επιτροπής η εταιρεία μας δημοσιοποιεί ετησίως τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές πελατών ανά
κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου.Οι πληροφορίες αφορούν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές και δημοσιεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του κατ΄εξουσιοδότηση Κανονιαμού(ΕΕ)2017/576 της Επιτροπής.

Οι παράγοντες που λήφθηκαν υπ’ όψιν για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της βέλτιστης εκτέλεσης κατά την εκτέλεση των εντολών στα χρηματοπιστωτικά μέσα δεδομένης της ύπαρξης ενός μοναδικού τόπου διαπραγμάτευσης και των
ειδικών οδηγιών των επενδυτών, είναι η ταχύτητα που είναι το κύριο κριτήριο για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της βέλτιστης εκτέλεσης της εντολής, η τιμή, το συνολικό κόστος , η πιθανότητα εκτέλεσης της εντολής με παραμέτρους
τον όγκο της εντολής και την εμπορευσιμότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που επηρεάζουν την πιθανότητα εκτέλεσης της εντολής καθώς και ο τρόπος που η εντολή επιδρά στην αγορά.
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δημοσιεύουν για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων σύνοψη της ανάλυσης και των συμπερασμάτων που συνάγουν από την αναλυτική παρακολούθηση της ποιότητας της εκτέλεσης που επιτυγχάνεται
στους τόπους εκτέλεσης που εκτέλεσαν τις εντολές επενδυτών κατά το προηγούμενο έτος. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
«παθητική εντολή»
«επιθετική εντολή»
«κατευθυνόμενη εντολή»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πίνακας 1
Κατηγορία μέσου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

εντολή η οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών και η οποία αύξησε τη ρευστότητα·
εντολή η οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών και η οποία μείωσε τη ρευστότητα·
εντολή στην οποία προσδιορίστηκε ένας συγκεκριμένος τόπος εκτέλεσης από τον πελάτη πριν από την εκτέλεσή της.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 2021
ΙΔΙΩΤΗΣ

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

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

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

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC
ή LEI)
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
100%
549300GSRN07MNENPL97
Πίνακας 2
Κατηγορία μέσου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

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

100%

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ν/Α

Ν/Α

Ποσοστό κατευθυνόμενων
εντολών

100%

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 2021
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

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

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC
ή LEI)
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ν/Α
549300GSRN07MNENPL97

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

Ν/Α

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ν/Α

Ν/Α

Ποσοστό κατευθυνόμενων
εντολών

Ν/Α

Πίνακας 1
Κατηγορία μέσου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΙΔΙΩΤΗΣ

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

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

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

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC
ή LEI)
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
100%
549300GSRN07MNENPL97
Πίνακας 2
Κατηγορία μέσου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

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

100%

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ν/Α

Ν/Α

Ποσοστό κατευθυνόμενων
εντολών

100%

ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

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

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

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

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC
ή LEI)
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ν/Α
549300GSRN07MNENPL97

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

Ν/Α

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ν/Α

Ν/Α

Ποσοστό κατευθυνόμενων
εντολών

Ν/Α

Για την διενέργεια συναλλαγών σε τόπους εκτέλεσης που η εταιρεία δεν έχει άμεση πρόσβαση σε τόπους εκτέλεσης διαβιβάζει τις εντολές των επενδυτών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδύματα του εξωτερικού.
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δημοσιεύουν για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων σύνοψη της ανάλυσης και των συμπερασμάτων που συνάγουν από την αναλυτική παρακολούθηση της ποιότητας της διαβίβασης εντολών σε
συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά το προηγούμενο έτος.
Οι παράγοντες που λήφθηκαν υπ’ όψιν για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της βέλτιστης εκτέλεσης κατά τη διαβίβαση εντολών σε συνεργαζόμενη επιχείρηση επενδύσεων, είναι το κόστος που αποτελεί το κύριο κριτήριο για την
εκπλήρωση της υποχρέωσης της βέλτιστης εκτέλεσης, ο Χρόνος Εκτέλεσης της εντολής και η πιθανότητα εκτέλεσης της, όλοι στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών του πελάτη.
Πίνακας 1
Κατηγορία μέσου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 2021
ΙΔΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

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

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC
ή LEI)
EUROBANK ERGASIAS
100%
JEUVK5RWVJEN8W0C9M24
Πίνακας 2
Κατηγορία μέσου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

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

100%

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ν/Α

Ν/Α

Ποσοστό κατευθυνόμενων
εντολών

100%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 2021
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

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

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

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

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC
ή LEI)
EUROBANK ERGASIAS
Ν/Α
JEUVK5RWVJEN8W0C9M24

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

Ν/Α

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ν/Α

Ν/Α

Ποσοστό κατευθυνόμενων
εντολών

Ν/Α

Πίνακας 1
Κατηγορία μέσου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΟΜΟΛΟΓΑ 2021
ΙΔΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

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

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC
ή LEI)
EUROBANK ERGASIAS
100%
JEUVK5RWVJEN8W0C9M24
Πίνακας 2
Κατηγορία μέσου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

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

100%

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ν/Α

Ν/Α

Ποσοστό κατευθυνόμενων
εντολών

100%

ΟΜΟΛΟΓΑ 2021
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

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

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη
όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

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

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC
ή LEI)
EUROBANK ERGASIAS
Ν/Α
JEUVK5RWVJEN8W0C9M24

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

Ν/Α

Ποσοστό παθητικών εντολών Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ν/Α

Ν/Α

Ποσοστό κατευθυνόμενων
εντολών

Ν/Α

Παραγοντες που αφορούν την εκτέλεση και διαβιβαση των εντολών
Tιμή

Η τιμή που διαπραγματεύεται το χρηματοπιστωτικό μέσο τη δεδομένη χρονική στιγμή διαβίβασης της εντολής από τον πελάτη, όπως αυτή εμφανίζεται στους τόπους εκτέλεσης. Στην
περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό μέσο διαπραγματεύεται σε παραπάνω από ένα τόπο διαπραγμάτευσης, ενδέχεται η τιμή να διαφέρει μεταξύ αυτών των τόπων και επιλέγεται η πιο
συμφέρουσα για τον πελάτη.

Κόστος

Το σύνολο του κόστους μίας συναλλαγής συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον επενδυτή στα οποία περιλαμβάνονται τα τέλη που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης, τα έξοδα
εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλες τις τυχόν λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Ο κάθε τόπος διαπραγμάτευσης ενδέχεται να
έχει διαφορετικές χρεώσεις. Είναι πιθανό οι χρεώσεις στον τόπο διαπραγμάτευσης στον οποίο ένα χρηματοπιστωτικό μέσο διαπραγματεύεται σε χαμηλότερη τιμή από άλλο τόπο
διαπραγμάτευσης να είναι τέτοιες ώστε αθροιζόμενες στο κόστος συναλλαγής να δημιουργεί τελικό αποτέλεσμα για τον πελάτη δυσμενέστερο παρόλο που η τιμή του μέσου ήταν
χαμηλότερη.

Ταχύτητα

Τα συστήματα κάθε τόπου διαπραγμάτευσης / επιχείρησης επενδύσεων που διαβιβάζει εντολές, δύνανται να επηρεάσουν την ταχύτητα εκτέλεσης της εντολής με αποτέλεσμα η τιμή του
χρηματοπιστωτικού μέσου να έχει αλλάξει.

Όγκος και Πιθανότητα Εκτέλεσης

Ο όγκος της εντολής σε συνδυασμό με την εμπορευσιμότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου επηρεάζει την πιθανότητα εκτέλεσης της , τον τρόπο που επιδρά στην αγορά και την επιλογή
του τόπου εκτέλεσης. Η πιθανότητα εκτέλεσης μίας εντολής, σχετίζεται με την εμπορευσιμότητα ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε κάποιο τόπο διαπραγμάτευσης. Σε περιπτώσεις όπου
ένα χρηματοπιστωτικό μέσο διαπραγματεύεται σε παραπάνω από ένα τόπο, η εμπορευσιμότητα δύναται να είναι τόσο περιορισμένη και παρόλο που το κόστος σε αυτό το τόπο
διαπραγμάτευσης είναι μικρότερο, η εντολή του επενδυτή να μην μπορεί να εκτελεστεί στη ζητούμενη τιμή στο σύνολό της και το τελικό κόστος να είναι υψηλότερο για τον επενδυτή από
το να είχε εκτελεστεί η εντολή σε άλλη αγορά με μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα για το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο.

Δεν υπάρχουν στενοί δεσμοί, συγκρούσεις συμφερόντων και κοινές ιδιοκτησιες σε σχέση με τόπους εκτέλεσης που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση εντολών·
Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις με τους τόπους εκτέλεσης όσον αφορά πληρωμές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, εκπτώσεις, επιστροφές τιμήματος ή μη χρηματικά οφέλη που ελήφθησαν·
Δεν προέκυψε τροποποίηση των τόπων εκτέλεσης / τρίτων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στους οποίους εκτελέστηκαν / διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση εντολές πελατών.
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει διαφορετικά τους πελάτες ανάλογα με την κατηγοριοποίηση τους.
Κατά την εκτέλεση εντολών ιδιωτών πελατών και συγκεκριμένα σε περιπτώσεις περιορισμένης εμπορευσιμότητας, προτεραιότητα δίνεται στην πιθανότητα εκτέλεσης και μετά σε άλλους
παράγοντες, πάντα όμως σε συνέχεια ειδικών οδηγιών από τους πελάτες.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε δεδομένα ή εργαλεία όσον αφορά στην ποιότητα της εκτέλεσης. (ΕΕ 2017/575)
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτιου που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 65 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

