
  «πακθτικι εντολι»

«επικετικι εντολι»

«κατευκυνόμενθ εντολι»

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II

Πίνακας 1

Κατθγορία μζςου

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΩΣΗ

Κοινοποίθςθ εάν < 1 τθσ μζςθσ ςυναλλαγισ ανά 

εργάςιμθ θμζρα κατά το προθγοφμενο ζτοσ
ΌΧΙ

Πζντε πρϊτοι τόποι εκτζλεςθσ από άποψθ 

όγκων ςυναλλαγϊν (κατά φκίνουςα ςειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλικθκε ςε 

ςυναλλαγι ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

όγκου ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Αναλογία εντολϊν που 

εκτελζςτθκαν ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνόλου εντολϊν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Ποςοςτό πακθτικϊν εντολϊν Ποςοςτό επικετικϊν εντολϊν
Ποςοςτό κατευκυνόμενων 

εντολϊν

Όνομα και αναγνωριςτικόσ κωδικόσ τόπου (MIC 

ι LEI) 

ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97
100% 100% Ν/Α Ν/Α 100%

Πίνακας 2

Κατθγορία μζςου

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΛΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ

Κοινοποίθςθ εάν < 1 τθσ μζςθσ ςυναλλαγισ ανά 

εργάςιμθ θμζρα κατά το προθγοφμενο ζτοσ
ΝΑΙ

Πζντε πρϊτοι τόποι εκτζλεςθσ από άποψθ 

όγκων ςυναλλαγϊν (κατά φκίνουςα ςειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλικθκε ςε 

ςυναλλαγι ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

όγκου ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Αναλογία εντολϊν που 

εκτελζςτθκαν ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνόλου εντολϊν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Ποςοςτό πακθτικϊν εντολϊν Ποςοςτό επικετικϊν εντολϊν
Ποςοςτό κατευκυνόμενων 

εντολϊν

Όνομα και αναγνωριςτικόσ κωδικόσ τόπου (MIC 

ι LEI) 

ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97
Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

 Οι παράγοντεσ που λιφκθκαν υπ’ όψιν για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ βζλτιςτθσ εκτζλεςθσ κατά τθν εκτζλεςθ των εντολϊν ςτα  χρθματοπιςτωτικά μζςα δεδομζνθσ τθσ φπαρξθσ ενόσ μοναδικοφ τόπου διαπραγμάτευςθσ και των 

ειδικϊν οδθγιϊν των επενδυτϊν,  είναι θ ταχφτθτα  που είναι το κφριο κριτιριο για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ βζλτιςτθσ εκτζλεςθσ τθσ εντολισ,  θ τιμι, το ςυνολικό κόςτοσ , θ πικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ εντολισ με παραμζτρουσ 

τον όγκο τθσ εντολισ και τθν εμπορευςιμότθτα του χρθματοπιςτωτικοφ μζςου που επθρεάηουν τθν πικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ εντολισ κακϊσ και ο τρόποσ που θ εντολι επιδρά ςτθν αγορά.

εντολι ςτθν οποία προςδιορίςτθκε ζνασ ςυγκεκριμζνοσ τόποσ εκτζλεςθσ από τον πελάτθ πριν από τθν εκτζλεςι τθσ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΜΕΣΟΧΕ   2020

Βάςει του κατ' εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/576 τθσ Επιτροπισ θ εταιρεία μασ δθμοςιοποιεί ετθςίωσ τουσ πζντε πρϊτουσ τόπουσ εκτζλεςθσ από άποψθ όγκου ςυναλλαγϊν για όλεσ τισ εκτελεςκείςεσ εντολζσ πελατϊν ανά 

κατθγορία χρθματοπιςτωτικοφ μζςου.Οι πλθροφορίεσ αφοροφν ιδιϊτεσ και επαγγελματίεσ επενδυτζσ και δθμοςιεφονται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙ του κατϋεξουςιοδότθςθ Κανονιαμοφ(ΕΕ)2017/576 τθσ Επιτροπισ.

Οι επιχειριςεισ επενδφςεων δθμοςιεφουν για κάκε κατθγορία χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςφνοψθ τθσ ανάλυςθσ και των ςυμπεραςμάτων που ςυνάγουν από τθν αναλυτικι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκτζλεςθσ που επιτυγχάνεται 

ςτουσ τόπουσ εκτζλεςθσ που εκτζλεςαν  τισ εντολζσ επενδυτϊν κατά το προθγοφμενο ζτοσ. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:

Οι επιχειριςεισ επενδφςεων δθμοςιεφουν για κάκε κατθγορία χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςφνοψθ τθσ ανάλυςθσ και των ςυμπεραςμάτων που ςυνάγουν από τθν αναλυτικι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκτζλεςθσ που επιτυγχάνεται 

ςτουσ τόπουσ εκτζλεςθσ που εκτζλεςαν  τισ εντολζσ επενδυτϊν κατά το προθγοφμενο ζτοσ. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:

εντολι θ οποία ζχει καταχωριςτεί ςτο βιβλίο εντολϊν και θ οποία αφξθςε τθ ρευςτότθτα·

εντολι θ οποία ζχει καταχωριςτεί ςτο βιβλίο εντολϊν και θ οποία μείωςε τθ ρευςτότθτα·

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΜΕΣΟΧΕ   2020



Πίνακας 1

Κατθγορία μζςου

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΩΣΗ

Κοινοποίθςθ εάν < 1 τθσ μζςθσ ςυναλλαγισ ανά 

εργάςιμθ θμζρα κατά το προθγοφμενο ζτοσ
ΝΑΙ

Πζντε πρϊτοι τόποι εκτζλεςθσ από άποψθ 

όγκων ςυναλλαγϊν (κατά φκίνουςα ςειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλικθκε ςε 

ςυναλλαγι ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

όγκου ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Αναλογία εντολϊν που 

εκτελζςτθκαν ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνόλου εντολϊν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Ποςοςτό πακθτικϊν εντολϊν Ποςοςτό επικετικϊν εντολϊν
Ποςοςτό κατευκυνόμενων 

εντολϊν

Όνομα και αναγνωριςτικόσ κωδικόσ τόπου (MIC 

ι LEI) 

ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97
100% 100% Ν/Α Ν/Α 100%

Πίνακας 2

Κατθγορία μζςου

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΛΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ

Κοινοποίθςθ εάν < 1 τθσ μζςθσ ςυναλλαγισ ανά 

εργάςιμθ θμζρα κατά το προθγοφμενο ζτοσ
ΝΑΙ

Πζντε πρϊτοι τόποι εκτζλεςθσ από άποψθ 

όγκων ςυναλλαγϊν (κατά φκίνουςα ςειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλικθκε ςε 

ςυναλλαγι ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

όγκου ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Αναλογία εντολϊν που 

εκτελζςτθκαν ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνόλου εντολϊν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Ποςοςτό πακθτικϊν εντολϊν Ποςοςτό επικετικϊν εντολϊν
Ποςοςτό κατευκυνόμενων 

εντολϊν

Όνομα και αναγνωριςτικόσ κωδικόσ τόπου (MIC 

ι LEI) 

ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97
Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α

ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΙΜΑ Ε ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΙΜΑ Ε ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ



Πίνακας 1

Κατθγορία μζςου

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΩΣΗ

Κοινοποίθςθ εάν < 1 τθσ μζςθσ ςυναλλαγισ ανά 

εργάςιμθ θμζρα κατά το προθγοφμενο ζτοσ
ΌΧΙ

Πζντε πρϊτοι τόποι εκτζλεςθσ από άποψθ 

όγκων ςυναλλαγϊν (κατά φκίνουςα ςειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλικθκε ςε 

ςυναλλαγι ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

όγκου ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Αναλογία εντολϊν που 

εκτελζςτθκαν ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνόλου εντολϊν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Ποςοςτό πακθτικϊν εντολϊν Ποςοςτό επικετικϊν εντολϊν
Ποςοςτό κατευκυνόμενων 

εντολϊν

Όνομα και αναγνωριςτικόσ κωδικόσ τόπου (MIC 

ι LEI) 
EUROBANK ERGASIAS        

JEUVK5RWVJEN8W0C9M24
100% 100% Ν/Α Ν/Α 100%

Πίνακας 2

Κατθγορία μζςου

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΛΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ

Κοινοποίθςθ εάν < 1 τθσ μζςθσ ςυναλλαγισ ανά 

εργάςιμθ θμζρα κατά το προθγοφμενο ζτοσ
ΝΑΙ

Πζντε πρϊτοι τόποι εκτζλεςθσ από άποψθ 

όγκων ςυναλλαγϊν (κατά φκίνουςα ςειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλικθκε ςε 

ςυναλλαγι ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

όγκου ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Αναλογία εντολϊν που 

εκτελζςτθκαν ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνόλου εντολϊν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Ποςοςτό πακθτικϊν εντολϊν Ποςοςτό επικετικϊν εντολϊν
Ποςοςτό κατευκυνόμενων 

εντολϊν

Όνομα και αναγνωριςτικόσ κωδικόσ τόπου (MIC 

ι LEI) 
EUROBANK ERGASIAS        

JEUVK5RWVJEN8W0C9M24
Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α

Για τθν διενζργεια ςυναλλαγϊν ςε τόπουσ εκτζλεςθσ που θ εταιρεία δεν ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε τόπουσ εκτζλεςθσ διαβιβάηει τισ εντολζσ των επενδυτϊν ςε ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ επενδφςεων ι πιςτωτικά ιδφματα του εξωτερικοφ. 

Οι επιχειριςεισ επενδφςεων δθμοςιεφουν για κάκε κατθγορία χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςφνοψθ τθσ ανάλυςθσ και των ςυμπεραςμάτων που ςυνάγουν από τθν αναλυτικι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διαβίβαςθσ εντολϊν ςε 

ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ κατά το προθγοφμενο ζτοσ.

ΜΕΣΟΧΕ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΩΝ 2020

ΜΕΣΟΧΕ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΩΝ 2020

 Οι παράγοντεσ που λιφκθκαν υπ’ όψιν για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ βζλτιςτθσ εκτζλεςθσ κατά τθ διαβίβαςθ εντολϊν ςε ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ επενδφςεων,  είναι  το κόςτοσ  που αποτελεί το κφριο κριτιριο για τθν 

εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ βζλτιςτθσ εκτζλεςθσ,  ο Χρόνοσ Εκτζλεςθσ τθσ εντολισ  και θ πικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ,  όλοι ςτο πλαίςιο των ειδικϊν οδθγιϊν του πελάτθ.



Πίνακας 1

Κατθγορία μζςου

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΩΣΗ

Κοινοποίθςθ εάν < 1 τθσ μζςθσ ςυναλλαγισ ανά 

εργάςιμθ θμζρα κατά το προθγοφμενο ζτοσ
ΝΑΙ

Πζντε πρϊτοι τόποι εκτζλεςθσ από άποψθ 

όγκων ςυναλλαγϊν (κατά φκίνουςα ςειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλικθκε ςε 

ςυναλλαγι ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

όγκου ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Αναλογία εντολϊν που 

εκτελζςτθκαν ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνόλου εντολϊν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Ποςοςτό πακθτικϊν εντολϊν Ποςοςτό επικετικϊν εντολϊν
Ποςοςτό κατευκυνόμενων 

εντολϊν

Όνομα και αναγνωριςτικόσ κωδικόσ τόπου (MIC 

ι LEI) 
EUROBANK ERGASIAS        

JEUVK5RWVJEN8W0C9M24
100% 100% Ν/Α Ν/Α 100%

Πίνακας 2

Κατθγορία μζςου

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΛΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ

Κοινοποίθςθ εάν < 1 τθσ μζςθσ ςυναλλαγισ ανά 

εργάςιμθ θμζρα κατά το προθγοφμενο ζτοσ
ΝΑΙ

Πζντε πρϊτοι τόποι εκτζλεςθσ από άποψθ 

όγκων ςυναλλαγϊν (κατά φκίνουςα ςειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλικθκε ςε 

ςυναλλαγι ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

όγκου ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Αναλογία εντολϊν που 

εκτελζςτθκαν ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνόλου εντολϊν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία

Ποςοςτό πακθτικϊν εντολϊν Ποςοςτό επικετικϊν εντολϊν
Ποςοςτό κατευκυνόμενων 

εντολϊν

Όνομα και αναγνωριςτικόσ κωδικόσ τόπου (MIC 

ι LEI) 
EUROBANK ERGASIAS        

JEUVK5RWVJEN8W0C9M24
Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α

Tιμι 

Κόςτοσ

Σαχφτθτα

Όγκοσ και Πικανότθτα Εκτζλεςθσ 

Δεν υπάρχουν  ςτενοί δεςμοί, ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων και κοινζσ ιδιοκτθςιεσ ςε ςχζςθ με τόπουσ εκτζλεςθσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτζλεςθ εντολϊν·

 Σο ςφνολο του κόςτουσ  μίασ ςυναλλαγισ ςυμπεριλαμβάνει όλα τα ζξοδα που επιβαρφνουν τον επενδυτι  ςτα οποία περιλαμβάνονται τα τζλθ που ειςπράττει ο τόποσ εκτζλεςθσ, τα ζξοδα 

εκκακάριςθσ και διακανονιςμοφ και όλεσ τισ τυχόν λοιπζσ αμοιβζσ που καταβάλλονται ςε τρίτουσ που ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ. Ο κάκε τόποσ διαπραγμάτευςθσ ενδζχεται να 

ζχει διαφορετικζσ χρεϊςεισ. Είναι πικανό οι χρεϊςεισ ςτον τόπο διαπραγμάτευςθσ ςτον οποίο ζνα χρθματοπιςτωτικό μζςο διαπραγματεφεται ςε χαμθλότερθ τιμι από άλλο τόπο 

διαπραγμάτευςθσ να είναι τζτοιεσ ϊςτε ακροιηόμενεσ ςτο κόςτοσ ςυναλλαγισ να δθμιουργεί τελικό αποτζλεςμα για τον πελάτθ δυςμενζςτερο παρόλο που θ τιμι του μζςου ιταν 

χαμθλότερθ.

 Σα ςυςτιματα  κάκε τόπου διαπραγμάτευςθσ / επιχείρθςθσ επενδφςεων που διαβιβάηει εντολζσ, δφνανται να επθρεάςουν τθν ταχφτθτα εκτζλεςθσ τθσ εντολισ με αποτζλεςμα θ τιμι του 

χρθματοπιςτωτικοφ μζςου να ζχει αλλάξει.

 Ο όγκοσ τθσ εντολισ ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπορευςιμότθτα του χρθματοπιςτωτικοφ μζςου επθρεάηει τθν πικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ , τον τρόπο που επιδρά ςτθν αγορά και τθν επιλογι 

του τόπου εκτζλεςθσ. Η πικανότθτα εκτζλεςθσ μίασ εντολισ,  ςχετίηεται  με τθν εμπορευςιμότθτα ενόσ χρθματοπιςτωτικοφ μζςου ςε κάποιο τόπο διαπραγμάτευςθσ.  ε περιπτϊςεισ όπου 

ζνα χρθματοπιςτωτικό μζςο διαπραγματεφεται ςε παραπάνω από ζνα τόπο, θ εμπορευςιμότθτα δφναται  να είναι τόςο περιοριςμζνθ και παρόλο που το κόςτοσ ςε αυτό το τόπο 

διαπραγμάτευςθσ είναι μικρότερο, θ εντολι του επενδυτι να μθν μπορεί να εκτελεςτεί ςτθ ηθτοφμενθ τιμι ςτο ςφνολό τθσ και το τελικό κόςτοσ να είναι υψθλότερο για τον επενδυτι  από 

το να είχε εκτελεςτεί θ εντολι ςε άλλθ αγορά με μεγαλφτερθ εμπορευςιμότθτα για το ίδιο χρθματοπιςτωτικό μζςο.

ΟΜΟΛΟΓΑ 2020

Παραγοντεσ που αφοροφν τθν εκτζλεςθ και διαβιβαςθ των εντολϊν 

 Η τιμι που διαπραγματεφεται το χρθματοπιςτωτικό μζςο τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι διαβίβαςθσ τθσ εντολισ από τον πελάτθ, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτουσ τόπουσ εκτζλεςθσ. τθν 

περίπτωςθ που το χρθματοπιςτωτικό μζςο διαπραγματεφεται ςε παραπάνω από ζνα τόπο διαπραγμάτευςθσ, ενδζχεται θ τιμι να διαφζρει μεταξφ αυτϊν των τόπων και επιλζγεται θ πιο 

ςυμφζρουςα για τον πελάτθ. 
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Η Εταιρεία δεν χρθςιμοποίθςε αποτελζςματα από πάροχο ενοποιθμζνου δελτιου που καταρτίηεται βάςει του άρκρου 65 τθσ οδθγίασ 2014/65/ΕΕ.

 Κατά τθν εκτζλεςθ εντολϊν ιδιωτϊν πελατϊν και ςυγκεκριμζνα ςε περιπτϊςεισ περιοριςμζνθσ εμπορευςιμότθτασ, προτεραιότθτα δίνεται ςτθν πικανότθτα εκτζλεςθσ και μετά ςε άλλουσ 

παράγοντεσ, πάντα όμωσ ςε ςυνζχεια ειδικϊν οδθγιϊν από τουσ πελάτεσ.

Η Εταιρεία δεν χρθςιμοποίθςε δεδομζνα ι εργαλεία όςον αφορά ςτθν ποιότθτα τθσ εκτζλεςθσ. (ΕΕ 2017/575)

Δεν υπάρχουν ρυκμίςεισ με τουσ τόπουσ εκτζλεςθσ όςον αφορά πλθρωμζσ που καταβλικθκαν ι ειςπράχκθκαν, εκπτϊςεισ, επιςτροφζσ τιμιματοσ ι μθ χρθματικά οφζλθ που ελιφκθςαν·

 Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίηει διαφορετικά τουσ πελάτεσ ανάλογα με τθν κατθγοριοποίθςθ τουσ.

 Δεν προζκυψε τροποποίθςθ των τόπων εκτζλεςθσ / τρίτων ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων ςτουσ οποίουσ εκτελζςτθκαν / διαβιβάςτθκαν προσ εκτζλεςθ εντολζσ πελατϊν.


