ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
Η Κοινοτική Οδηγία 2014/65/EE, ο Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014, ο Κανονισμός (ΕΕ) 565/2017, ο Νόμος 4514/2018, οι κατ’ εξουσιοδότηση
των ανωτέρω κανονιστικές διατάξεις, η Απόφαση Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) 1/808/7.2.2018 και λοιπές κανονιστικές
αποφάσεις της, οριοθετούν το τρέχον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (MiFID ΙΙ) για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ.
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη MiFID I, κυρίως σε ό,τι αφορά στο εύρος των
χρηματοπιστωτικών μέσων που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις προ-συναλλακτικής και μετα-συναλλακτικής διαφάνειας, στη διάρθρωση της
αγοράς, στην ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και στην αυξημένη προστασία των επενδυτών.
Η Asset Wise Capital Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. (η «Εταιρεία») οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνεται το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών των πελατών της και να διασφαλίζεται η έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση
των εντολών τους.
Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν είναι αδειοδοτημένη να εκτελεί η ίδια τις εντολές των πελατών της επί των χρηματοοικονομικών προϊόντων
αλλά στέλνει ή διαβιβάζει τις εντολές τους προς εκτέλεση στις συνεργαζόμενες Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες (οι «Εκτελούσες
Επιχειρήσεις») οφείλει, κατά τη λήψη και διαβίβαση ή την αποστολή των εντολών των πελατών της σε αυτές, να διασφαλίζει πως
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εκτέλεσης των εντολών τους.
Η παρούσα Πολιτική (η «Πολιτική») παρουσιάζει όλα τα μέτρα που λαμβάνει και εφαρμόζει η Εταιρεία προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα για την εκτέλεση των εντολών των πελατών της.
1. Εφαρμογή της Πολιτικής Εκτέλεσης
Η Εταιρεία εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική κατά την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών, της παροχής επενδυτικών
συμβουλών που οδηγούν στη διαβίβαση εντολών, όπως επίσης και στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας διακριτικής διαχείρισης
χαρτοφυλακίου, σε «Ιδιώτες» και «Επαγγελματίες πελάτες» της, όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Η Πολιτική αφορά εντολές που εκτελούνται στα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία καλύπτονται από τη MiFID II:
α. Κινητές αξίες, και πιο συγκεκριμένα:
i. Μετοχές και άλλοι ισοδύναμοι τίτλοι, αλλά και πιστοποιητικά κατάθεσης τίτλων.
ii. Ομολογίες και λοιπές μορφές τιτλοποιημένου χρέους, καθώς και πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών.
β. Μέσα Χρηματαγοράς.
γ. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ).
δ. Παράγωγα προϊόντα που σχετίζονται με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα
χρηματοπιστωτικά μεγέθη.
ε. Δομημένα επενδυτικά προϊόντα.
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εφαρμόζει την Πολιτική, εν όλω ή εν μέρει:
α. Όταν λαμβάνει και διαβιβάζει ή αποστέλλει εντολές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις (α) έως (ε),
ανωτέρω.
β. Όταν ο πελάτης ανήκει στην κατηγορία του «Επιλέξιμου Αντισυμβαλλόμενου», όπως εκάστοτε αυτή ορίζεται από τις κανονιστικές
διατάξεις.
γ. Όταν διαβιβάζει ή αποστέλλει εντολή για χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο διαπραγματεύεται σε ένα μόνο τόπο διαπραγμάτευσης ή
εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς (και εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωσή του για τους υφιστάμενους περιορισμούς).
2. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση των εντολών των πελατών
Κατά την αποστολή/διαβίβαση των εντολών πελατών της προς εκτέλεση, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες
προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα:
α. Το είδος και την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου,
β. τα κόστη που βαρύνουν τους πελάτες σε σχέση με την εκτέλεση της εντολής,
γ. την ταχύτητα εκτέλεσης της εντολής,
δ. την πιθανότητα ολοκλήρωσης της εκτέλεσης και του διακανονισμού της εντολής,
ε. τον όγκο, το μέγεθος και το είδος της εντολής καθώς και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά στην εκτέλεση της εντολής.
Σε περίπτωση αποστολής/διαβίβασης εντολής για λογαριασμό Ιδιώτη πελάτη, η Εταιρεία θεωρεί πώς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
προσδιορίζεται βάσει του συνολικού κόστους, το οποίο υπολογίζεται συναρτήσει της τιμής εκτέλεσης του χρηματοπιστωτικού μέσου και του
συνόλου των χρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση και βαρύνουν τον πελάτη.
Αντίθετα, για τους Επαγγελματίες Πελάτες ως πλέον καθοριστικοί παράγοντες καλύτερης εκτέλεσης αξιολογούνται: η τιμή εκτέλεσης, το
σύνολο των χρεώσεων αλλά και η ταχύτητα και η πληρότητα της εκτέλεσης της διαβιβαζόμενης εντολής.
3. Ειδικές οδηγίες πελατών για την εκτέλεση των εντολών τους
Στην περίπτωση που οι πελάτες δώσουν ειδικές οδηγίες για την εκτέλεση κάποιας εντολής τους, και η Εταιρεία είναι σε θέση και δέχεται να
τις διαβιβάσει προς εκτέλεση, θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτές κατά τη διαβίβαση της εντολής στις
Εκτελούσες Επιχειρήσεις. Γίνεται κατανοητό βεβαίως πώς στην περίπτωση αυτή οι οδηγίες του πελάτη ενδέχεται να μην επιτρέψουν στην
Εταιρεία να ακολουθήσει την Πολιτική, για το σύνολο ή μέρος της συγκεκριμένης εντολής.
4. Παράγοντες που οριοθετούν την υποχρέωση της Εταιρείας για καλύτερη δυνατή εκτέλεση εντολών πελατών
Από τα ανωτέρω τεκμαίρεται ότι η υποχρέωση καλύτερης δυνατής εκτέλεσης έναντι των πελατών της Εταιρείας οφείλεται όταν αυτοί
πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
α. Κατηγοριοποιούνται βάσει της MiFID ΙΙ ως Ιδιώτες είτε ως Επαγγελματίες πελάτες.
β. Οι δοθείσες εντολές αφορούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από την MiFID ΙΙ.
γ. Η Εταιρεία μεσολαβεί για τη διαβίβαση των εντολών των πελατών αυτών προς εκτέλεση, οπότε έχει την δυνατότητα να ελέγξει ότι η
υποχρέωση καλύτερης εκτέλεσης μετακυλύεται επιτυχώς και εφαρμόζεται απρόσκοπτα από την εκάστοτε Εκτελούσα Επιχείρηση.
δ. Οι εντολές που διαβιβάζονται προς εκτέλεση, βασίζονται σε σαφείς οδηγίες του πελάτη για αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικού μέσου
μέσω προσδιορισμένης αγοράς και η καλύτερη δυνατή εκτέλεση δεν εμποδίζεται από τυχόν επενδυτικούς περιορισμούς ή ειδικές
οδηγίες.
ε. Συντρέχουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πελάτες βασίζονται στην Εταιρεία για να πληροφορηθούν την τιμή εκτέλεσης των
διαβιβαζόμενων εντολών τους αλλά και να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες (π.χ. την πιθανότητα εκτέλεσης, το συνολικό κόστος, την
ταχύτητα εκτέλεσης, την εκκαθάριση της συναλλαγής), και αυτές οι παράμετροι επηρεάζονται από τις επιλογές της Εταιρείας κατά την
διαβίβαση της εντολής των πελατών.
Σημ. Οι Ιδιώτες πελάτες βασίζονται εξ’ ορισμού στην Εταιρεία για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση της
εντολής τους.
5. Καλύτερη δυνατή εκτέλεση κατά τη διαβίβαση εντολών πελατών
Η Εταιρεία δεν εκτελεί η ίδια τις εντολές των πελατών της αλλά τις στέλνει ή διαβιβάζει προς εκτέλεση στις συνεργαζόμενες Εκτελούσες
Επιχειρήσεις. Συνεπώς ελέγχει ότι η υποχρέωση καλύτερης δυνατής εκτέλεσης μετακυλύεται επιτυχώς και εφαρμόζεται απρόσκοπτα από
την εκάστοτε Εκτελούσα Επιχείρηση. Κατά την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας με τις οντότητες αυτές, η Εταιρεία ελέγχει και
πιστοποιεί ότι η πολιτική και η διαδικασία της εκτέλεσης εντολών που τηρούν είναι νομικά επαρκής και πληροί τους κανόνες της MiFID ΙΙ,
μεταξύ άλλων, ως προς την καλύτερη δυνατή εκτέλεση.
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Τα ανωτέρω αποτελούν βασικά κριτήρια αξιολόγησης κατά την επιλογή των συνεργαζόμενων Εκτελουσών Επιχειρήσεων, σε συνδυασμό
πάντα με άλλα ποιοτικά κριτήρια όπως: η εχεμύθεια, το οικονομικό μέγεθος, το μερίδιο αγοράς, η ποιότητα και το ήθος των στελεχών, οι
παρεχόμενες υπηρεσίες κ.α.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την επιλογή των συνεργαζόμενων Εκτελουσών Επιχειρήσεων, η Εταιρεία ελέγχει, μεταξύ άλλων, ότι οι διαδικασίες
που αυτές έχουν θεσπίσει για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των εντολών εξασφαλίζουν:
 την δημόσια αναφορά και περιγραφή της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών που ακολουθούν.
 την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών των
πελατών της Εταιρείας επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που ορίζονται στη MiFID ΙΙ.
 τον έλεγχο ότι η εκτέλεση των εντολών δεν επιφέρει αποτέλεσμα που αντίκειται στη χρηματιστηριακή νομοθεσία και στους κανόνες
λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς.
 την παροχή επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με την τιμολόγηση, την πιθανότητα η μη εκτέλεσης, την ταχύτητα εκτέλεσης και την
ταχύτητα εκκαθάρισης της συναλλαγής.
 την επιβεβαίωση ότι τυχόν χρησιμοποιούμενες από την Εκτελούσα Επιχείρηση τρίτες οντότητες εμπίπτουν στις διατάξεις της MiFID II
ή σε ανάλογες διατάξεις νομοθεσίας κράτους εκτός ΕΕ.
 Κατάσταση με τις εκάστοτε συνεργαζόμενες Εκτελούσες Επιχειρήσεις με τις οποίες η Εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση προκειμένου να
διαβιβάζει εντολές πελατών της δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.assetwise.gr) καθώς και στο αντίστοιχο
Παράρτημα των «Γενικών Όρων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» που παραδίδεται σε προσυμβατικό χρόνο στους πελάτες.
6. Τόποι Εκτέλεσης εντολών
Δεδομένου ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρεία δεν εκτελεί τις εντολές των πελατών της αλλά τις διαβιβάζει/αποστέλλει προς εκτέλεση
στις συνεργαζόμενες Εκτελούσες Επιχειρήσεις, έμμεσα δεσμεύεται για την επιλογή των τόπων εκτέλεσης των διαβιβαζόμενων εντολών από
τη δυνατότητα πρόσβασης των οντοτήτων αυτών στις επιμέρους αγορές.
 Κατάσταση με τους εκάστοτε ισχύοντες τόπους διαπραγμάτευσης που διατίθενται στους πελάτες της Εταιρείας μέσω των
συνεργαζόμενων Εκτελουσών Επιχειρήσεων δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.assetwise.gr) καθώς και στο
αντίστοιχο Παράρτημα των «Γενικών Όρων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» που παραδίδεται σε προσυμβατικό χρόνο στους
πελάτες.
7. Ομαδοποίηση και επιμερισμός εντολών
Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στην ομαδοποίηση εντολών πελατών της, εφόσον οι
εντολές αυτές έχουν τα ομοειδή χαρακτηριστικά και εφόσον η Εταιρεία κρίνει ότι η μέθοδος αυτή συντελεί στην ορθή εφαρμογή της Πολιτικής
και είναι προς το συμφέρον του πελάτη.
Ο επιμερισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται ή διατίθενται για λογαριασμό περισσοτέρων πελατών στο πλαίσιο μιας
ενιαίας, ομαδοποιημένης συναλλαγής γίνεται στη μέση τιμή που επιτεύχθηκε από όλες τις επιμέρους συναλλαγές, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων συναλλαγών.
Εφόσον το προϊόν της πραγματοποιηθείσας συναλλαγής, κατά τα ανωτέρω, δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των διαβιβαζόμενων
εντολών, κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των εντολέων, βάσει του αιτηθέντος/διατεθέντος από κάθε πελάτη όγκου.
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές για ίδιο χαρτοφυλάκιο, ως εκ τούτου δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετέχει για
λογαριασμό της σε ομαδοποιημένη εντολή.
8. Πληροφόρηση πελατών για την Πολιτική, τις πέντε πρώτες Εκτελούσες Επιχειρήσεις, την τήρηση αρχείων
Η Εταιρεία, σύμφωνα με τη MiFID ΙΙ, αναρτά την Πολιτική, με την εκάστοτε ισχύουσα μορφή της, στο διαδικτυακό της τόπο
(www.assetwise.gr) και παρέχει, σε προσυμβατικό χρόνο, μια εύληπτη σύνοψη της Πολιτικής στους πελάτες.
Σε περίπτωση που πελάτες της Εταιρείας υποβάλλουν ευλόγα αιτήματα προκειμένου να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική, η
Εταιρεία απαντά με σαφήνεια και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Η Εταιρεία, επίσης, συνοψίζει και δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση στο διαδικτυακό της τόπο, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, τις
πρώτες πέντε Λαμβάνουσες Επιχειρήσεις από άποψη όγκου συναλλαγών στις οποίες έχει διαβιβάσει ή στείλει προς εκτέλεση εντολές
πελατών, καθώς και ποιοτικά στοιχεία για την εκτέλεση των εντολών αυτών.
Η Εταιρεία τέλος καταγράφει, καταχωρεί και τηρεί αρχεία που τεκμηριώνουν τη λήψη και διαβίβαση των εντολών των πελατών προκειμένου
να διασφαλίζει ότι η πληρότητα και ακρίβεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου και τις υποχρεώσεις τεκμηρίωσης προς τις εποπτικές αρχές.
Τα ανωτέρω αρχεία αποθηκεύονται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπου -κατά περίπτωση- απαιτείται
σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς.
9. Παρακολούθηση τήρησης της Πολιτικής, περιοδικότητα επικαιροποίησης της διαδικασίας καλύτερης δυνατής εκτέλεσης
εντολής
Η παρακολούθηση της τήρησης της Πολιτικής και ο έλεγχος της ορθής διαδικασίας επίτευξης καλύτερης δυνατής εκτέλεσης εντολής
πραγματοποιείται ετησίως, σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Κανονισμού Ε.Ε. 565/2017, από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής
Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνου της Εταιρείας.
Την ευθύνη για τον έλεγχο πληρότητας και την επισήμανση τυχόν αλλαγών επί των διαδικασιών έχει το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου,
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνου με την εποπτεία του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Η επικαιροποίηση της Πολιτικής πραγματοποιείται με παρόμοιο χρονοδιάγραμμα ή κάθε φορά που επέρχεται ουσιώδης μεταβολή.
Ουσιώδης μεταβολή για τους σκοπούς της Πολιτικής θεωρείται οποιαδήποτε επέκταση στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου,
δυσμενής μεταβολή στις πολιτικές ή διαδικασίες των συνεργαζόμενων Εκτελουσών Επιχειρήσεων, διεύρυνση στις παρεχόμενες υπηρεσίες
της Εταιρείας προς τους πελάτες της και γενικά αυτή που επηρεάζει την εφαρμογή της Πολιτικής σε βαθμό που δεν είναι δυνατό να
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες.
Η Εταιρεία αξιολογεί επίσης ετησίως την πολιτική εκτέλεσης εντολών των συνεργαζόμενων Εκτελουσών Επιχειρήσεων στις οποίες
τηρούνται λογαριασμοί πελατών της.

Ακολουθεί παρουσίαση των Τόπων Εκτέλεσης X.A., των Εκτελουσών Επιχειρήσεων και των Θεματοφυλάκων με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία.
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ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ*
Α. Εκτελούσες Επιχειρήσεις
1. Εσωτερικού

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

Άλλη, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη
2. Εξωτερικού

Credit Suisse S.A. (Switzerland)

UBS A.G. (Switzerland)

Banque de Luxembourg S.A. (Luxembourg)

Άλλη, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη
Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Οργανωμένη Αγορά

Μετοχές και Παράγωγα που διαπραγματεύονται στην Ελληνική αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών

Μετοχές που διαπραγματεύονται στην Κυπριακή αγορά

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Μετοχές που διαπραγματεύονται σε ξένες οργανωμένες αγορές
Παράγωγα που διαπραγματεύονται σε ξένες οργανωμένες αγορές

μέσω Credit Suisse, UBS, HSBC Global Markets ή
άλλης ΑΕΠΕΥ του εξωτερικού
μέσω Credit Suisse, UBS, HSBC Futures σε Ην.
Βασίλειο και Η.Π.Α. ή άλλης ΑΕΠΕΥ του εξωτερικού

Τόποι/Αγορές εκτέλεσης στους οποίους η Εταιρεία διενεργεί συναλλαγές μέσω των συνεργαζόμενων ΑΕΠΕΥ, για λογαριασμό των πελατών
της, σε Ελληνικές και ξένες κινητές αξίες είναι οι κατωτέρω:
Συναλλαγές σε Mετoχές:

Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
Ηνωμένο Βασίλειο, NASD Ευρώπης, Αυστραλία, Τουρκία, Καναδάς,
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ιαπωνία, Χονγκ-Κονγκ, Η.Π.Α. - NASDAQ,
NYSE, AMEX.

Συναλλαγές σε Παράγωγα:

Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Η.Π.Α, Σιγκαπούρη.

Β. Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις/Θεματοφύλακες
1. Εσωτερικού

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Άλλη, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη
2. Εξωτερικού

Credit Suisse S.A. (Switzerland)

UBS A.G. (Switzerland)

Banque de Luxembourg S.A. (Luxembourg)

Άλλη, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη
Χρηματοπιστωτικά Μέσα
Μετοχές και Παράγωγα που διαπραγματεύονται στην Ελληνική αγορά

Οργανωμένη Αγορά
Χρηματιστήριο Αθηνών

Μετοχές που διαπραγματεύονται στην Κυπριακή αγορά

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Μετοχές που διαπραγματεύονται στις ως άνω αναφερόμενες ξένες
οργανωμένες αγορές
Παράγωγα που διαπραγματεύονται στις ως άνω αναφερόμενες ξένες
οργανωμένες αγορές

μέσω Credit Suisse, UBS ή άλλου θεματοφύλακα
του εξωτερικού
μέσω Credit Suisse, UBS ή άλλου θεματοφύλακα
του εξωτερικού

* Η Εταιρεία δύναται στο μέλλον να τροποποιεί ή καταργεί τις υπάρχουσες συμβάσεις με Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή/και Θεματοφύλακες καθώς και να συνάπτει
νέες. Σε τέτοιες περιπτώσεις επικαιροποιεί το ανωτέρω Παράρτημα και ενημερώνει σχετικά τους Πελάτες.
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