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ΓΗΛΟ  Delta Bonus – ύνθετο Αμοιβαίο Κευάλαιο 

Κανονισμός 

 

AΡΘΡΟ 1.   ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ 

1.  Ζ ΔΘΛΗΘΖ ASSET MANAGEMENT Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ (πξψελ 
ΓΗΔΘΛΗΘΖ Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ Αλψλπκνο Δηαηξεία), ζην εμήο 

θαινχκελε  “Δηαηξεία”, έρεη σο ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ΟΔΘΑ θαη επηπξνζζέησο ηε δηαρείξηζε 
ραξηνθπιαθίσλ επελδχζεσλ, ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ηε θχιαμε θαη δηνηθεηηθή 

δηαρείξηζε κεξηδίσλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. Σν κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 600.000 επξψ θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν.  

2.  Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνλ ΟΔΘΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη, 

θαη ηεξεί ηνπο ινγαξηαζκνχο δηαρεηξίζεψο ηνπ. 

3.  Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα δηαζέηεη κεξίδηα ηνπ ΟΔΘΑ απεπζείαο ή/θαη κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, Δ.Π.Δ.Τ. θαη αλσλχκσλ εηαηξηψλ επελδπηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ).  

4  Θαζήθνληα Θεκαηνθχιαθα ηνπ ΟΔΘΑ αζθεί ε ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 37 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη. Ο Θεκαηνθχιαθαο 
επζχλεηαη απέλαληη ζηελ Δηαηξεία θαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ ΟΔΘΑ γηα θάζε  δεκηά πνπ 

πθίζηαληαη απφ ηελ ππαίηηα κε εθηέιεζε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

5.  Θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ν Θεκαηνθχιαθαο θαη ε Δηαηξεία  ελεξγνχλ κε ηξφπν 
αλεμάξηεην απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ ΟΔΘΑ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζήο ηνπο. 

6. α) Ο ζεκαηνθχιαθαο πνπ επηζπκεί λα παξαηηεζεί ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 

ζρεηηθά ηελ Δηαηξεία ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο λσξίηεξα. Ο λένο ζεκαηνθχιαθαο εγθξίλεηαη 
απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δηαηξείαο. Ο ζεκαηνθχιαθαο κπνξεί 

επίζεο λα αληηθαηαζηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δηαηξείαο, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο. 

     β) Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα, ν παξαηηεζείο ή ν αληηθαηαζηαζείο ηνπ παξαδίδεη, 

βάζεη πξσηνθφιινπ, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ο ζεκαηνθχιαθαο 
πνπ ππέβαιε ηελ παξαίηεζε ηνπ ή ηνπ νπνίνπ δεηήζεθε ε αληηθαηάζηαζε ζπλερίδεη ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κέρξη ηελ πιήξε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα. 

     γ) ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα, ε Δηαηξεία νθείιεη λα 
ελεκεξψζεη ακειιεηί ηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθχιαθα, κέζσ ζηαζεξνχ κέζνπ θαη αλαξηψληαο ηε ζρεηηθή 
ελεκέξσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην δηαδίθηπν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.    Ο ΟΔΚΑ 

1. Ο ΟΔΘΑ «ΓΖΙΟ Delta Bonus - χλζεην Ακνηβαίν Θεθάιαην» έρεη ηε κνξθή Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 
4099/2012, ζην εμήο θαινχκελν «Ακνηβαίν Θεθάιαην». 

2. Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην  ζπζηάζεθε απφ ηελ Δηαηξεία κε αξρηθφ ελεξγεηηθφ 1.200.000 επξψ θαη 
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη, θαη ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ. 

3. Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη νκάδα πεξηνπζίαο πνπ απνηειείηαη απφ θηλεηέο αμίεο, κέζα 

ρξεκαηαγνξάο θαη κεηξεηά θαη δελ απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν. Οη κεξηδηνχρνη ηνπ Ακνηβαίνπ 
Θεθαιαίνπ, σο πξνο ηηο έλλνκεο ζρέζεηο  απφ ηε δηαρείξηζή ηνπ θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο επί ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ, εθπξνζσπνχληαη δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο απφ ηελ Δηαηξεία. 
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4. Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη νξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη ιήγεη κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα εηψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία έλαξμήο ηνπ. 

5. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ ζηνπο κεξηδηνχρνπο 
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ ηνπο. 

6. χκθσλα κε ηα άξζξα 75 θαη 77 ηνπ Λ. 4099/2012, ε εηήζηα θαη ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ 

Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ειέγρνληαη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή 
Θεθαιαηαγνξάο θαη δηαηίζεληαη ζηνπο επελδπηέο κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην ελεκεξσηηθφ 

δειηίν, θαζψο θαη ζηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επελδπηέο. Ζ εηήζηα έθζεζε ηίζεηαη ζηε 
δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιήμε θάζε ρξήζεο θαη ε 

εμακεληαία έθζεζε εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ.  

7. Οη κεξηδηνχρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ επζχλνληαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο 
Δηαηξείαο ή ηνπ  Θεκαηνθχιαθα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

8.  Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ (ελδεηθηηθά, πξάμε 
ζχζηαζεο, εηζθνξά θεθαιαίνπ, δηάζεζε θαη εμαγνξά κεξηδίσλ, πξφζζεηε αμία) νξίδνληαη ζην 

άξζξν 103 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

9. α) Ο Θαλνληζκφο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ηξνπνπνηείηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ 

Θεκαηνθχιαθα θαη εγθξίλεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαηφπηλ ειέγρνπ 

ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλεηαη επαξθήο κέξηκλα 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ηζρχεη έλαληη ησλ 

κεξηδηνχρσλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
αλαξηψληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηεο 

Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη επηπιένλ γλσζηνπνηνχληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε 

κεξηδηνχρν κε ζηαζεξφ κέζν.  

 β) Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ δεζκεχνπλ ηνπο κεξηδηνχρνπο, νη νπνίνη σζηφζν έρνπλ ην 

δηθαίσκα, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο 
παξαγξάθνπ 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ ηνπο κε βάζε 

ηνπο φξνπο εμαγνξάο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε.  

 γ) Δπηηξέπεηαη ε δηαζπλνξηαθή θαη εγρψξηα ζπγρψλεπζε ΟΔΘΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 44 έσο θαη 55 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη. 

 δ) Δπηηξέπεηαη ε δηάζπαζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε πεξηζζφηεξα ακνηβαία θεθάιαηα, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  56 ηνπ Λ. 4099/2012 φπσο ηζρχεη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΚΟΠΟ, ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1.  θνπφο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη ε επίηεπμε ησλ πςειφηεξσλ δπλαηψλ απνδφζεσλ πξνο 
ππεξθάιπςε ηνπ αξρηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζε καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα, κέζσ ηεο 

ππεξαμίαο ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ησλ πξνζφδσλ πνπ εηζπξάηηεη. Δηδηθφηεξα, 
ην Ακνηβαίν Θεθάιαην ζηνρεχεη, ζηε ιήμε ησλ δέθα εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμήο ηνπ, 

ζηελ επίηεπμε απφδνζεο πνπ ζα ζπλαξηάηαη ζε πνζνζηφ 100% κε ηε ζεηηθή ζσξεπηηθή 

κεηαβνιή ηνπ Γείθηε DJ Eurostoxx 50 -εθφζνλ ππάξμεη- θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. ε πεξίπησζε 
αξλεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ Γείθηε ζηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πεξίνδνπ, επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ηηκήο 

κεξηδίνπ ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αξρηθή ηνπ ηηκή. 

2.   Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην: 

 α)  Δπελδχεη ζε φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Λ. 4099/2012, φπσο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. 

 β)  αλαθνξηθά κε ηελ επέλδπζε ζε νκνινγίεο, επελδχεη ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην 

νκνινγηαθψλ ηίηισλ πνπ έρνπλ εθδνζεί είηε κε ηελ εγγχεζε θξαηψλ ηεο Δπξσδψλεο ή θαη 
άιισλ θξαηψλ ή έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ππεξεζληθά ηδξχκαηα, 

επηρεηξήζεηο, δηαπξαγκαηεχζηκσλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ζε Δπξσπατθέο θαη δηεζλείο αγνξέο.    
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 γ)  πλάπηεη ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζηνλ Γείθηε DJEurostoxx 50 κε 
αλαγλσξηζκέλνπο επελδπηηθνχο νίθνπο, νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο 

θαη νη νπνίνη ελεξγνχλ σο Αληηζπκβαιιφκελνη. θνπφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβνιαίσλ είλαη ε 
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ε επίηεπμε, ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ, ηεο επηδησθφκελεο απφδνζεο πξνο φθεινο ησλ κεξηδηνχρσλ. 

3.  Ζ Α.Δ.Γ.Α.Θ. αζθεί ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ 
θαη πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ επηδηψθεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο θηλδχλνπ-απφδνζεο. Οη 

επηιεγκέλνη νκνινγηαθνί ηίηινη παξνπζηάδνπλ, θαηά θαλφλα, πςειή εκπνξεπζηκφηεηα θαη 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο αιιά 

θαη άιισλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ έδξα νη αληίζηνηρνη εθδφηεο, ησλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εηαηξεηψλ. 

4. Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην απεπζχλεηαη ζε επελδπηέο κε καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα, νη νπνίνη 

επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα 
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, φπσο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο, κεηνρέο, κέζα ρξεκαηαγνξάο, παξάγσγα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, θαηαζέζεηο θιπ. επσθεινχκελνη απφ ηε ζεηηθή εμέιημε ηνπ Γείθηε 
DJEurostoxx 50. 

5.  Ο βαζκφο ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ θξίλεηαη ζρεηηθά πςειφο. Οη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη 

νπζησδψο κε ην Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη ν θίλδπλνο αγνξάο (νθείιεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 
ππνθείκελσλ επελδχζεσλ θαη ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ), ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο (πηζαλή αδπλακία ελφο εθδφηε ή ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην) θαη ν θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ (πηζαλή 

αδπλακία εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζην πιαίζην δηελέξγεηαο εμσ-

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Θαζαξή Αμία Δλεξγεηηθνχ αλά κεξίδην 
κπνξεί είηε λα απμεζεί, είηε λα κεησζεί, παξά ην γεγνλφο φηη ζηε ιήμε ηεο δεθαεηίαο 

επηδηψθεηαη, σο εθ ηεο ζπλζέζεσο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ε επίηεπμε ηηκήο 
κεξηδίνπ ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αξρηθή. Δλδέρεηαη, ζπλεπψο, νη επελδπηέο λα κελ εηζπξάμνπλ 

ην πνζφ πνπ επέλδπζαλ, ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κεξίδηα εμαγνξαζζνχλ ζε 
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ έθδνζή ηνπο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηε ιήμε ηεο 

δεθαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ.   

 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1.  Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην επηηξέπεηαη λα επελδχεη, ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηνπ (Άξζξν 3), 
απνθιεηζηηθά ζηα παξαθάησ: 

 α) ε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο, πνπ γίλνληαη δεθηά ή απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ Λ. 3606/2007, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ, κε ηηο νπνίεο απηά ελαξκνλίζηεθαλ πξνο ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 14 ηεο 
παξαγξάθνπ 1ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2004/39/ΔΘ, φπσο ηζρχεη. 

 β) ε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

άιιε επνπηεπφκελε αγνξά θξάηνπο κέινπο ε νπνία ιεηηνπξγεί θαλνληθά, είλαη αλαγλσξηζκέλε 
θαη αλνηθηή ζην θνηλφ. 

 γ) ε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο, πνπ γίλνληαη δεθηά  ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ηξίηνπ 
θξάηνπο ή πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε άιιε επνπηεπφκελε αγνξά ηξίηνπ 

θξάηνπο, ε νπνία ιεηηνπξγεί θαλνληθά, είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη αλνηθηή ζην θνηλφ. Σα 
ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ θαη νη αγνξέο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο νξίδνληαη εθάζηνηε κε απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

 δ) ε λενεθδηδφκελεο θηλεηέο αμίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη φξνη έθδνζεο πεξηιακβάλνπλ 
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα εηζαγσγή ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ή ζε άιιε αγνξά ησλ 

ζηνηρείσλ α), β) θαη γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 1 θαη ε εηζαγσγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη 
εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έθδνζε. 
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 ε) ε κεξίδηα Ο..Δ.Θ.Α. εγθεθξηκέλσλ βάζεη ηνπ Λ. 4099/2012 ή ηεο Οδεγίαο 2009/65/ΔΘ, 
φπσο ηζρχεη, ή κεξίδηα άιισλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά αληίζηνηρα κε απηά ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
2 ηνπ Λ. 4099/2012, αλεμαξηήησο εάλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 1 ζηνηρείν ε) ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη. 

 ζη) ε θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα απνδνηέεο ζηνπο θαηαζέηεο ζε πξψηε δήηεζε ή 
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κέρξη δψδεθα (12) κελψλ, εθφζνλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη 

ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα ζε θξάηνο κέινο ή, εάλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα  έρεη ηελ θαηαζηαηηθή 
ηνπ έδξα ζε ηξίην θξάηνο, εθφζνλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο ην νπνίν ζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακν κε απηφ πνπ πξνβιέπεη ε θνηλνηηθή 

λνκνζεζία. Ωο ηξίηα θξάηε ηνπ παξφληνο ζηνηρείνπ λννχληαη απηά πνπ νξίδνληαη εθάζηνηε κε 
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

  δ) ε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμνκνηνχκελσλ κε απηά 
κέζσλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

κία απφ ηηο αγνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α), β) θαη γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 1 ή 
παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ (εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα),  θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 59 

παξ. 1 ζηνηρ. δ΄ ηνπ Λ.  4099/2012. 

 ε) ε κέζα ρξεκαηαγνξάο ηεο πεξίπησζεο ηζη) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4099/2012, πιελ απηψλ 

πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε επνπηεπφκελε αγνξά, εθφζνλ ε έθδνζε ή ν 
εθδφηεο ησλ κέζσλ απηψλ ππφθεηηαη ζε ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο  θαη εθφζνλ ηα κέζα απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 1 

ζηνηρ. ε΄ ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη. 

2.  Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην κπνξεί, επίζεο, λα επελδχεη κέρξη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θαζαξνχ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ ζε άιιεο θηλεηέο αμίεο ή κέζα ρξεκαηαγνξάο εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα 
αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

3.  Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά πνιχηηκα κέηαιια ή παξαζηαηηθνχο ηνπο 
ηίηινπο. 

4. Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην κπνξεί λα θαηέρεη, δεπηεξεπφλησο, ξεπζηά δηαζέζηκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.   ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε: 

 α) κέρξη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε θηλεηέο 

αμίεο ή/θαη κέζα ηεο ρξεκαηαγνξάο ηνπ ίδηνπ εθδφηε. 

 β) κέρξη ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε 
θηλεηέο αμίεο ή/θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο εθδνηψλ ζε θαζέλαλ απφ ηνπο νπνίνπο έρεη επελδχζεη 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ. Ο πεξηνξηζκφο 
ηνπ παξφληνο ζηνηρείνπ δελ ηζρχεη γηα ηηο θαηαζέζεηο, θαζψο θαη γηα ηηο πξάμεηο 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ. Οη θηλεηέο αμίεο θαη ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο ησλ ζηνηρείσλ 

α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ αζξνίδνληαη κε ηηο ινηπέο επελδχζεηο ζε 
θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νξίνπ ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ 

(40%) πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ ζηνηρείν (β) ηεο παξνχζαο  παξαγξάθνπ. 

2.  Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεί άλσ ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ 

θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζε θαηαζέζεηο ζην ίδην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

3.  Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 63 θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 66 έσο θαη 74 

ηνπ Λ. 4099/2012, ην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε κεξίδηα ΟΔΘΑ ή 

άιισλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ηνπ ζηνηρείνπ ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θαζαξνχ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ. Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επελδπηηθψλ νξίσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 8 
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ηνπ παξφληνο άξζξνπ (άξζξν 61 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη), δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη 
επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη νη ΟΔΘΑ ή νη άιινη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ, κεξίδηα ησλ νπνίσλ έρνπλ απνθηεζεί απφ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην. 

4.  α) Θαηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε κέρξη ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ ζε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο ηνπ ίδηνπ εθδφηε, φηαλ νη θηλεηέο αμίεο ή ηα 
κέζα ρξεκαηαγνξάο έρνπλ εθδνζεί ή είλαη εγγπεκέλα απφ θξάηνο κέινο ή απφ ηξίηα θξάηε, 

φπσο απηά νξίδνληαη ζε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ή απφ δεκφζην δηεζλή 
νξγαληζκφ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε. 

      β) Θαηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε κέρξη είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ 
Θεθαιαίνπ ζε νκνινγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα, πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ 

έδξα ζε θξάηνο κέινο θαη ππφθεηηαη δηα λφκνπ ζε εηδηθφ θαζεζηψο δεκφζηαο επνπηείαο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ νκνινγηνχρσλ. πγθεθξηκέλα, ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ έθδνζε ησλ 

νκνινγηψλ απηψλ  επελδχνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα 
νπνία, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ νκνινγηψλ, είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο νκνινγίεο θαη ηα νπνία, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο πιεξσκήο εθ κέξνπο 

ηνπ εθδφηε, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 
θαη ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ. 

 Οη επελδχζεηο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε νκνινγίεο ηνπ παξφληνο ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ πνπ αλά εθδφηε είλαη άλσ ηνπ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), δελ επηηξέπεηαη 

αζξνηδφκελεο λα ππεξβαίλνπλ ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ηεξνπκέλνπ ηνπ νξίνπ ηνπ 25% αλά εθδφηε. 

5. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 θαη ηνπ ζηνηρείνπ β) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ην Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ επηηξέπεηαη λα ζπλδπάδεη, αζξνηζηηθά, άλσ ηνπ 
είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζε: 

  α) επελδχζεηο ζε θηλεηέο αμίεο ή κέζα ρξεκαηαγνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην 
νξγαληζκφ, 

 β) θαηαζέζεηο ζηνλ νξγαληζκφ απηφ, ή/θαη 

  γ) θηλδχλνπο απφ πξάμεηο εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ παξάγσγσλ κε αληηζπκβαιιφκελν ηνλ 
νξγαληζκφ απηφ. 

6. α) Οη επελδχζεηο ζε θηλεηέο αμίεο ή κέζα ρξεκαηαγνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην 
νξγαληζκφ ή νη θαηαζέζεηο ζηνλ νξγαληζκφ απηφλ ή νη πξάμεηο ζε παξάγσγα  ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα κε αληηζπκβαιιφκελν ηνλ ελ ιφγσ νξγαληζκφ, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηεξνπκέλνπ ηνπ ζηνηρείνπ β) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ 6, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ 

(35%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

 β) Ζ έθζεζε θηλδχλνπ σο πξνο έλαλ αληηζπκβαιιφκελν ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ην Ακνηβαίν 

Θεθάιαην θαηά ηε δηελέξγεηα πξάμεο εμσρξεκαηηζηεξηαθνχ παξαγψγνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλεη: 

βα) ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ φηαλ ν 

αληηζπκβαιιφκελνο είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα σο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 (ζη) ηνπ 
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ (ζηνηρείν ζη) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  59  ηνπ Λ. 4099/2012),  ή  

ββ) ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ  ζε φιεο 
ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. 

7.  Σν ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο θαη ζε κέζα ρξεκαηαγνξάο ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηηξέπεηαη λα απμεζεί κέρξη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) 
ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο: 
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  α) ην Ακνηβαίν Θεθάιαην έρεη επελδχζεη ζε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο πνπ αλήθνπλ 
ζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο θαη νη αμίεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε έθδνζε δελ 

ππεξβαίλνπλ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, 
θαη 

 β) Σα θξάηε πνπ εθδίδνπλ ή εγγπψληαη ηηο θηλεηέο αμίεο θαη ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο, ζηα νπνία 

πξνηίζεηαη λα επελδχζεη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην άλσ ηνπ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηνπ 
θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ είλαη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ή ηξίηα θξάηε φπσο απηά νξίδνληαη 

εθάζηνηε κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Οη δεκφζηνη δηεζλείο νξγαληζκνί 
πνπ εθδίδνπλ ή εγγπψληαη ηηο θηλεηέο αμίεο θαη ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα 

επελδχζεη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην άλσ ηνπ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηνπ θαζαξνχ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ, είλαη νη εμήο: WORLD BANK GROUP, EUROPEAN INVESTMENT BANK, 
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EUROPEAN UNION, AFRICAN 

DEVELOPMENT BANK, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK. 

8.  Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην ηεξνπκέλνπ ηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε παξάγξαθν  1 ζηνηρείν α) 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ  δχλαηαη λα επελδχεη, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ  έσο είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) 
ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ 

νκίινπ.  

9.   Ζ Δηαηξεία γηα ηνπο ΟΔΘΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη:  

      α) ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα ειέγρεη θαη λα 

ππνινγίδεη, αλά πάζα ζηηγκή, ηνπο θηλδχλνπο ησλ ζέζεσλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε ζπλνιηθή 
έθζεζε θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 β) ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο πνπ ηεο επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή θαη αληηθεηκεληθή απνηίκεζε ηεο 

αμίαο ησλ εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ θαη  

 γ) θνηλνπνηεί ηαθηηθά ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, κε ηξφπν πνπ ε ηειεπηαία θαζνξίδεη κε 

απφθαζή ηεο, ηνπο ηχπνπο ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηνπο ππνθείκελνπο 
θηλδχλνπο, ηα πνζνηηθά φξηα θαη ηηο επηιεγείζεο κεζφδνπο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ απφ πξάμεηο 

ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, γηα θάζε ΟΔΘΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

 δ) Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο θαη κέζα πνπ ζπλδένληαη κε θηλεηέο 

αμίεο, κέζα ρξεκαηαγνξάο θαη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, εθφζνλ νη ηερληθέο θαη ηα 

κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ή/θαη ηελ αληηζηάζκηζε 
ζηνηρείσλ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη εληφο 

ησλ νξίσλ πνπ ε  Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο.  

 Όηαλ νη πξάμεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα ζπλάδνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4099/2012.  

 Οη πξάμεηο απηέο δελ επηηξέπεηαη λα επηθέξνπλ παξέθθιηζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ απφ ηνλ 
επελδπηηθφ ηνπ ζθνπφ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ζην ελεκεξσηηθφ ηνπ 

δειηίν. 

 ε) Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην επηηξέπεηαη λα επελδχεη, ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο ηνπ πνιηηηθήο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4099/2012, ζε παξάγσγα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, εθφζνλ ε έθζεζε ζε θίλδπλν ησλ ππνθείκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ 
παξάγσγνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθζεζε θηλδχλνπ απφ ηελ 

επέλδπζε ζε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο ηνπ ίδηνπ εθδφηε δελ ππεξβαίλεη, αζξνηζηηθά, 
ηα επελδπηηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ 

θαλνληζκνχ (άξζξν  61 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη). Όηαλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην επελδχεη 
ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα κε ππνθείκελε αμία δείθηε, νη επελδχζεηο απηέο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επελδπηηθψλ νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ θαλνληζκνχ. 

 ζη) Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην δηαζθαιίδεη φηη ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ζε ζρέζε 

κε ηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, δελ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή θαζαξή αμία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ηνπ. Ζ έθζεζε θηλδχλνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ ππνθείκελσλ 
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ζηνηρείσλ ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ, ηηο 
κειινληηθέο θηλήζεηο ηεο αγνξάο θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ. 

 δ)  Όηαλ κηα θηλεηή αμία ή έλα κέζν ρξεκαηαγνξάο ελζσκαηψλεη παξάγσγν ρξεκαηνπηζησηηθφ 
κέζν, ην παξάγσγν απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επελδπηηθψλ 

νξίσλ πεξί παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (άξζξν 60 ηνπ 

Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη).  

10. α) Ζ Δηαηξεία, γηα ην ζχλνιν ησλ ΟΔΘΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη, δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά κεηνρέο 

εηαηξείαο πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζηελ Διιάδα ή ζε ηξίην θξάηνο κε ή ρσξίο 
δηθαίσκα ςήθνπ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ 

ζπλφινπ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κεηνρψλ. 

 β) Ζ Δηαηξεία, γηα ην ζχλνιν ησλ ΟΔΘΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη, δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά κεηνρέο 
εηαηξείαο πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο, κε ή ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλφινπ 
ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κεηνρψλ, εθηφο εάλ ε εζληθή λνκνζεζία ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο 

έρεη ζέζεη άιινπο πεξηνξηζκνχο. 

11. Σν Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ: 

  α) δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ελφο εθδφηε, 

 β) δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ κεηνρψλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ελφο εθδφηε, 

  γ) δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλφινπ ησλ νκνινγηψλ ελφο εθδφηε, 

  δ) δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ κέζσλ ρξεκαηαγνξάο ελφο εθδφηε, 

  ε) είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ κεξηδίσλ ελφο ΟΔΘΑ ή ελφο άιινπ νξγαληζκνχ 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 

4099/2012, φπσο ηζρχεη. 

 Σα επελδπηηθά φξηα ησλ ζηνηρείσλ γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηφλ λα 

κελ ηεξνχληαη θαηά ηελ απφθηεζε, εάλ ηε ζηηγκή εθείλε δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί ε 
αθαζάξηζηε αμία ησλ νκνινγηψλ ή ησλ κέζσλ ρξεκαηαγνξάο ή ε θαζαξή αμία ησλ κεξηδίσλ ησλ 

ΟΔΘΑ ή άιισλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. 

12.  Οη πεξηνξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηηο θηλεηέο 

αμίεο θαη ηα κέζα ηεο ρξεκαηαγνξάο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

(παξάγξαθνη 4 θαη 7 ηνπ άξζξνπ  61 ηνπ Λ. 4099/2012), θαζψο θαη γηα κεηνρέο εηαηξείαο πνπ 
έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζε ηξίην θξάηνο, εθφζνλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ ελ ιφγσ 

θξάηνπο ε ελ ιφγσ ηνπνζέηεζε ζε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο απνηειεί ηε κφλε δπλαηφηεηα 
επέλδπζεο ζε ηίηινπο εθδνηψλ απηνχ ηνπ θξάηνπο, ππφ ηνλ φξν φηη ε εηαηξεία απηή ηεξεί θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο επελδπηηθήο ηεο πνιηηηθήο ηα επελδπηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 59, 61, 64 θαη 65 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη. 

13. α) Ζ Δηαηξεία θαζψο θαη ν Θεκαηνθχιαθαο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, φηαλ ελεξγνχλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεηαη λα δαλείδνληαη. Θαη’ εμαίξεζε, 
επηηξέπεηαη λα δαλείδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε δάλεην αληηζηήξημεο (δάλεην ηχπνπ «back to 

back»). 

 β) Θαηά παξέθθιηζε ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  
επηηξέπεηαη ε ζχλαςε δαλείσλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ, απνθιεηζηηθά κε πηζησηηθφ ίδξπκα, κέρξη πνζνχ ίζνπ κε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 
ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη κφλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηήζεσλ 

εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ εθφζνλ θξίλεηαη σο κε ζπκθέξνπζα ε ξεπζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ηνπ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ απηψλ κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ελέρπξν επί 

θηλεηψλ αμηψλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

14. α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 59 θαη 60 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη, ε 
Δηαηξεία θαζψο θαη ν Θεκαηνθχιαθαο φηαλ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, 

δελ επηηξέπεηαη λα ρνξεγνχλ πηζηψζεηο ή λα εγγπψληαη ππέξ ηξίηνπ. 
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 β) Θαη΄εμαίξεζε, επηηξέπεηαη λα απνθηνχλ θηλεηέο αμίεο, κέζα ρξεκαηαγνξάο ή άιια 
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 (ε), (δ), θαη (ε) ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ (πεξηπηψζεηο ε), δ) θαη ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη), 
ηα νπνία δελ έρνπλ εμνθιεζεί ζην αθέξαην. 

15. Ζ Δηαηξεία θαη ν Θεκαηνθχιαθαο, φηαλ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, δελ 

επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ αθάιππηεο πσιήζεηο θηλεηψλ αμηψλ, κέζσλ ρξεκαηαγνξάο ή 
άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 (ε), (δ) θαη (ε) ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ (πεξηπηψζεηο ε), δ) θαη ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 4099/2012, 
φπσο ηζρχεη). 

16. Δάλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην ππεξβεί ηα επελδπηηθά φξηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ Θαλνληζκνχ 

(άξζξα 60 έσο θαη 64 ηνπ Λ. 4099/2012) γηα άιινπο ιφγνπο πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 4099/2012, θαζψο θαη γηα ιφγνπο 

αλεμάξηεηνπο απφ ηε ζέιεζή ηνπ, ππνρξενχηαη λα εθπνηήζεη φηη απέθηεζε θαζ’ ππέξβαζε ησλ 
ελ ιφγσ νξίσλ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απφθηεζε, κε γλψκνλα ην 

ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ. 

17. Δπηηξέπεηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  61, 62, 63 θαη 

64 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη, φηαλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην αζθεί δηθαηψκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε θηλεηέο αμίεο ή κέζα ρξεκαηαγνξάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπ  
ή ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ είλαη απνηέιεζκα ζπγρψλεπζεο εηαηξεηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην 

Ακνηβαίν Θεθάιαην ππνρξενχηαη λα εθπνηήζεη φηη απέθηεζε θαζ' ππέξβαζε ησλ σο άλσ νξίσλ 
(άξζξα 61, 62, 63 θαη 64 ηνπ Λ.4099/2012, φπσο ηζρχεη) εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 

απφθηεζε κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνχρσλ. 

18. πλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 59 έσο θαη 64 ηνπ      
Λ. 4099/2012 δεζκεχνπλ λνκηθψο ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 
1.  Ζ Δηαηξεία απνηηκά ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ (άξζξν 11 ηνπ Λ. 4099/2012) θαη ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ 

ζεζπίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

2.  α) Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ 
ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ αθαηξνχληαη νη ακνηβέο θαη νη πξνκήζεηεο ηεο Δηαηξείαο, 

ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη ησλ κειψλ ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, ηα έμνδα ησλ ππνρξεσηηθψλ 

απφ ηνλ παξφληα λφκν δεκνζηεχζεσλ, νη δαπάλεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 
βαξχλνπλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην, θαζψο θαη ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεξηδηνχρνπο 

θαηά ηελ απνηίκεζε ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Κε εμαίξεζε ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ηνλ 
παξφληα λφκν δεκνζηεχζεηο, νπνηαδήπνηε άιιε δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην Ακνηβαίν Θεθάιαην 

γίλεηαη κε έμνδα ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηνπ. 

 β) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηξείηαη 
ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ ηνπ. Ζ ηηκή 

δηάζεζεο θαη ε ηηκή εμαγνξάο ηνπ κεξηδίνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ή 
λα ππνιείπεηαη, αληίζηνηρα, ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ θαηά ην πνζνζηφ ηεο 

αληίζηνηρεο πξνκήζεηαο δηάζεζεο ή εμαγνξάο. 
 

3.  Σν θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ν αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ ηνπ, ε θαζαξή ηηκή 

κεξηδίνπ, ε ηηκή δηάζεζεο θαη ε ηηκή εμαγνξάο κεξηδίνπ ππνινγίδνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη 
αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο.  
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 ΑΡΘΡΟ 7.   ΜΔΡΙΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

Σν ελεξγεηηθφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηξείηαη αλά πάζα ζηηγκή ζε ίζεο αμίαο  νλνκαζηηθά 

κεξίδηα ή, εθφζνλ ηα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά 
θαη ζε νλνκαζηηθά θιάζκαηα κεξηδίνπ. Ο αξηζκφο ησλ θπθινθνξνχλησλ κεξηδίσλ απμάλεηαη κε ηελ 

έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ θαη κεηψλεηαη κε ηελ εμαγνξά θαη αθχξσζε κεξηδίσλ πνπ έρνπλ ήδε 

εθδνζεί. 

Θαηά ηελ εκέξα ζπζηάζεσο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ε ηηκή εθδφζεσο ηνπ κεξηδίνπ νξίζηεθε ζηα 

10 ΔΤΡΩ. 

Ζ έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ κεξηδίσλ απνθαζίδεηαη ειεχζεξα απφ ηελ Δηαηξεία, ε νπνία κπνξεί λα 

απνδέρεηαη θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην. 

Σα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 
(classes), νη νπνίεο παξέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα, ηδίσο φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα φπσο νη 

πξνκήζεηεο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο, ε θαηεγνξία ησλ επελδπηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη, ε 
ακνηβή ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο, ην ειάρηζην πνζφ επέλδπζεο ή νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ησλ 

αλσηέξσ. Σα κεξίδηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο παξέρνπλ ίδηα δηθαηψκαηα ζηνπο κεξηδηνχρνπο ηνπο. 
Σπρφλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ έθδνζε λέαο θαηεγνξίαο κεξηδίσλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηεο λέαο θαηεγνξίαο. Ζ ηηκή ηνπ κεξηδίνπ ππνινγίδεηαη 

μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία κεξηδίσλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ησλ αληίζηνηρσλ κεξηδίσλ 

θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ δηθαηνχρσλ ηνπο ζε εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο 
Δηαηξείαο, ή, εθφζνλ ηα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά,  

κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ κεξηδίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ. Δάλ ηα κεξίδηα δελ είλαη 
εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά, ε ηήξεζε ηνπ εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πνπ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ κπνξεί λα αλαηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία ζε ηξίην, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ  
22 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη.  

Σα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη δπλαηφλ λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 
δηθαηνχρν, νπφηε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο  νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 5638/1932 “πεξί θαηαζέζεσο ζε 

θνηλφ ινγαξηαζκφ”. 

Σα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ κεηαβηβάδνληαη αηηία ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ, ελ δσή δε κφλν 
κεηαμχ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. Ζ κεηαβίβαζε θαηαρσξείηαη ζην 

εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία ή ηπρφλ ηξίηνο, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ. 

Σα κεξίδηα Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δχλαηαη λα ελερπξηάδνληαη ζε εμαζθάιηζε απαηηήζεσο θαηά ηνπο 

φξνπο ησλ παξ. 1, 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Λ. 1818/1951 “πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ θαη ην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ” (ΦΔΘ 
149Α) θαη ησλ άξζξσλ 1244 επ. ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. Ζ ζχζηαζε ελερχξνπ επί κεξηδίσλ 

πξνυπνζέηεη ζρεηηθή θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο ζην εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία ή 
ηπρφλ ηξίηνο, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ελερπξνχρνπ 

δαλεηζηή δηελεξγείηαη κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία γηα εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΓΙΑΘΔΗ ΜΔΡΙΓΙΩΝ 

1.  Γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, 
απαηηείηαη: 

      α) ε ππνβνιή αηηήζεσο κε ηε κνξθή εηδηθνχ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ εληχπνπ πξνο ηελ Δηαηξεία ή 
πξνο ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012, θαζψο θαη ε θαηαβνιή ηνπ 

πνζνχ πνπ επηζπκεί λα επελδχζεη. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνχρνπ γίλεηαη 
κε ηξφπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνχρνπ.  

 β) ρνξήγεζε ηνπ εληχπνπ «Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επελδπηέο», θαηά ηα πξνβιεπφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ. 4099/2012, θαη 
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 γ) θαηαβνιή ζηνλ ζεκαηνθχιαθα ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ζε κεηξεηά ή/θαη, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε ηεο απνδνρήο ηνπο απφ ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο, ζε θηλεηέο αμίεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο πεξίπησζεο (ηε) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4099/2012, πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε 
νξγαλσκέλε αγνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3606/2007.  

2.  Σν ειάρηζην πνζφ γηα πξψηε θνξά ζπκκεηνρήο ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην θαζνξίδεηαη ζην πνζφ 

ησλ 500 επξψ. 

3.  Ζ απνδνρή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην απνθαζίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

4. Ζ Δηαηξεία παξαδίδεη δσξεάλ ζε έληππε κνξθή ζηνπο επελδπηέο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπο, ην 

ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ηνλ θαλνληζκφ ηνπ θαη ηελ ηειεπηαία  εηήζηα θαη 

εμακεληαία έθζεζή ηνπ. 

5. Ζ Δηαηξεία, κπνξεί λα δηαλείκεη δσξεάλ κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζηνπο κεξηδηνχρνπο 

ηνπ, χζηεξα απφ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ζ παξαπάλσ άδεηα δελ απαηηείηαη ζε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξέηα απνθαζίζεη ηελ επαλεπέλδπζε ηνπ κεξίζκαηνο ζε κεξίδηα 

ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

6. Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ  

κεξηδίνπ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ κεξηδίσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Λ. 4099/2012, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαβιεζεί 
νινζρεξψο ζηνλ ζεκαηνθχιαθα ε αμία ησλ κεξηδίσλ. 

7. Ζ Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα 
ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 δεηνχλ απφ ηνλ 

ππνςήθην κεξηδηνχρν λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηνλ 

θίλδπλν πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη αλαθνξηθά κε ηελ επέλδπζε ζην ζπγθεθξηκέλν 
Ακνηβαίν Θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν 

Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ κεξηδηνχρν. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πθηζηάκελνπο 
κεξηδηνχρνπο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ λέεο επελδχζεηο, 

εθφζνλ έρεη κεηαβιεζεί θάπνηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε παξάζρεη. Δθφζνλ θξίλνπλ, 
βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ ππνςήθην κεξηδηνχρν, νθείινπλ λα ηνλ 

πξνεηδνπνηήζνπλ ζρεηηθά. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 
Δάλ ν ππνςήθηνο κεξηδηνχρνο δελ παξάζρεη ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο ή αλ 

παξάζρεη αλεπαξθείο πιεξνθνξίεο, ε Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ 
Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 

4099/2012 νθείινπλ λα ηνλ πξνεηδνπνηήζνπλ φηη γηα ην ιφγν απηφλ δελ δχλαληαη λα θξίλνπλ 

θαηά πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γη` απηφλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε 
απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

8. Ζ Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα 
ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ 

κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ηα κεξίδηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηίζεληαη 
θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ κεξηδηνχρνπ ή ππνςήθηνπ κεξηδηνχρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

έρνπλ πξνεηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ κεξηδηνχρν ή ππνςήθην κεξηδηνχρν φηη γηα ην ιφγν απηφλ 
δελ ππνρξενχληαη λα αμηνινγήζνπλ αλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γηα 

απηφλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.   ΔΞΑΓΟΡΑ ΜΔΡΙΓΙΩΝ 

1. α) Κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηάμεσο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε Δηαηξεία είλαη 

ππνρξεσκέλε, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ κεξηδηνχρνπ λα πξνβαίλεη ζε εμαγνξά κεξηδίσλ ηνπ 

Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζηελ ηηκή εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο 
αίηεζεο εμαγνξάο. Αηηήζεηο εμαγνξάο ππνβάιινληαη ζηελ Δηαηξεία ή ζηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε 

θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 
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άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012  κε ηξφπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ κεξηδηνχρνπ κέζσ εληχπνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα, 

πέξαλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα εμαγνξά.  

β)  Σν αληίηηκν ησλ εμαγνξαδνκέλσλ κεξηδίσλ θαηαβάιιεηαη ζηνλ κεξηδηνχρν ην αξγφηεξν κέζα 

ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο εμαγνξάο ζηελ Δηαηξεία ή ζηα 

εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία πξφζσπα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012, ζε κεηξεηά.  

γ)  ε πεξίπησζε κεξηθήο εμαγνξάο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ, αθπξψλνληαη ηα κεξίδηα θαη γίλεηαη λέα θαηαρψξηζε ζην εηδηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα εμαγνξά, ρσξίο 

θακία επηπξφζζεηε επηβάξπλζε κε πξνκήζεηα απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηε λέα έθδνζε. 

2.  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ην επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ 

κεξηδηνχρσλ, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο Δηαηξείαο  θαη ζρεηηθήο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο 
Θεθαιαηαγνξάο, ε αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη ηξηψλ κελψλ. Ζ αλαζηνιή απηή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα 
άιινπο ηξεηο κήλεο θαη’ αλψηαην φξην. Ζ αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο θαη ε ιήμε ή ε αλάθιεζή ηεο  

αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο. ηελ αλαθνίλσζε ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο 

πξνζδηνξίδεηαη θαη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ιήμεο ηεο.  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή απφ 

κεξηδηνχρνπο αηηήζεσλ εμαγνξάο.  

Δάλ δηαηίζεληαη κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε άιια θξάηε – κέιε, ε Δηαηξεία γλσζηνπνηεί 

άκεζα ηελ απφθαζή ηεο πεξί αλαζηνιήο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ ή ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ή ηελ 

αλάθιεζή ηεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ - κειψλ απηψλ.  

Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο 

δχλαηαη λα αλαζηέιιεη ηελ εμαγνξά κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ.  

Ζ απφθαζή ηεο απηή γλσζηνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΔΡΙΓΙΟΤΥΟΤ 

1.  Οη κεξηδηνχρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ επηβαξχλνληαη κε ηηο παξαθάησ πξνκήζεηεο:  

 i) Πξνµήζεηα δηάζεζεο µεξηδίσλ ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ε νπνία αλέξρεηαη κέρξη 5% επί ηεο 
αμίαο ηνπο. 

 ii) Πξνµήζεηα εμαγνξάο µεξηδίσλ ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ε νπνία αλέξρεηαη κέρξη 5% επί ηεο 

αμίαο ηνπο. 

2.  Σν Δλεξγεηηθφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ επηβαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ πξνµήζεηεο, αµνηβέο θαη 

ινηπά έμνδα: 

 i) Πξνµήζεηα δηαρείξηζεο πνπ αλέξρεηαη κέρξη 2% εηεζίσο, ππνινγηδφκελε επί ησλ εκεξήζησλ 

απνηηκήζεσλ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, φπσο απηφ απνηηκάηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ. Ζ πξνκήζεηα δηαρείξηζεο ινγίδεηαη 
θαζεκεξηλά θαη θαηαβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία ζε κεληαία βάζε εληφο ησλ πέληε πξψησλ εκεξψλ 

ηνπ κελφο πνπ έπεηαη ηνπ ππφ ζεψξεζε κήλα. 

 ηελ πξνκήζεηα δηαρείξηζεο πεξηιαµβάλεηαη ε αµνηβή ηεο Δηαηξείαο, ε αµνηβή ηνπ ζπµβνχινπ 

επελδχζεσλ ή/θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ ηνπο έρνπλ ηπρφλ αλαηεζεί 
αληίζηνηρα θαζήθνληα. 

 ii) Πξνµήζεηα ζεµαηνθπιαθήο πνπ αλέξρεηαη κέρξη 0,3% εηεζίσο, ππνινγηδφκελε επί ησλ 

εκεξεζίσλ απνηηκήζεσλ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ζ πξνκήζεηα 
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ζεκαηνθπιαθήο ινγίδεηαη θαζεκεξηλά θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ Θεκαηνθχιαθα ζε κεληαία βάζε 
εληφο ησλ πέληε πξψησλ εκεξψλ ηνπ κελφο πνπ έπεηαη ηνπ ππφ ζεψξεζε κήλα. 

 ηε πξνκήζεηα ζεκαηνθπιαθήο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πεξηιαµβάλεηαη ε αµνηβή ηνπ 
Θεµαηνθχιαθα θαη ε αµνηβή θάζε ηξίηνπ πξνζψπνπ πνπ ηπρφλ έρεη ζηε θχιαμή ηνπ ην ζχλνιν 

ή µέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

Ο ζεκαηνθχιαθαο δχλαηαη λα αλαζέηεη, κε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο 
Θεθαιαηαγνξάο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηαηξείαο, ηε θχιαμε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε ηξίηα πξφζσπα εθφζνλ ππάξρεη 
ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ (άξζξν 36, παξ. 3 ηνπ Λ. 

4099/2012 φπσο ηζρχεη). 

 iii) Αµνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο εθζέζεηο ηνπ Αµνηβαίνπ 
Θεθαιαίνπ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη, ε νπνία 

ινγίδεηαη εκεξεζίσο θαη θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν. 

 iv)Έμνδα θαη πξνµήζεηεο ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζµφ ηνπ Αµνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ θαη ινγίδνληαη εθάπαμ θαηά ηελ εκέξα ζπλαιιαγήο.  

      v) Έμνδα ησλ πξνβιεπφµελσλ δεµνζηεχζεσλ απφ ηνλ Λ. 4099/2012 πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη 

γηα ινγαξηαζµφ ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ.  

      vi) Έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξεσηηθή απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία ελεµέξσζε ησλ 
µεξηδηνχρσλ ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

 vii)  Δηζθνξέο ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο πνπ αθνξνχλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΓΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΗ ΚΔΡΓΩΝ 

Οη πξφζνδνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα, δχλαηαη λα επαλεπελδχνληαη ή λα 
δηαλέκνληαη εηεζίσο ζηνπο κεξηδηνχρνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ βαξχλνπλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην θαη εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή 
πξφβιεςε ζηνλ Θαλνληζκφ ηνπ. Σα θέξδε απφ ηελ πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δχλαληαη λα επαλεπελδχνληαη ή λα δηαλέκνληαη εηεζίσο ζηνπο κεξηδηνχρνπο, 
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ θεθαιαηαθψλ δεκηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα 

κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ Θαλνληζκφ  ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ. Ζ δηαλνκή ησλ θεξδψλ γίλεηαη ζε φινπο φζνπο είλαη θάηνρνη κεξηδίσλ ηελ ηειεπηαία 
εκέξα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο, θαηά ην νπνίν πξνέθπςαλ ηα θέξδε. Ζ δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζα 

γίλεηαη εληφο 3 κελψλ απφ ηε ιήμε θάζε δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΤΗ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΔΛΔΤΗ ΜΔΡΙΓΙΟΤΥΩΝ 

1.  ε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ δηαλέκεηαη απφ ηνλ 

ζεκαηνθχιαθα θαη` εληνιή ηεο Δηαηξείαο. Κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζπληάζζεηαη εηδηθή έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ 
ηελ Δηαηξεία, ηνλ Θεκαηνθχιαθα θαη ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή-ινγηζηή ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Ζ 

έθζεζε θνηλνπνηείηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, αλαξηάηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ζην δηαδίθηπν θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ. 

2.  Κεξηδηνχρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 ησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, 
έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ απφ ηελ Δηαηξεία ηε ζχγθιεζε ηεο πλειεχζεσο ησλ κεξηδηνχρσλ 

γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζπλδέεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ΟΔΘΑ. Ζ Δηαηξεία 
ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε πλέιεπζε ησλ κεξηδηνχρσλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα εκεξψλ 

απφ ηελ επίδνζε ηεο αηηήζεσο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

 

3.  Δάλ ε αμία ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αμία 

αλαθνξάο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηα επφκελα εδάθηα, κεησζεί θαηά  πέληε δέθαηα ( 5/10), 
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ε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο  δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηελ Δηαηξεία λα ζπγθαιέζεη ζπλέιεπζε ησλ 
κεξηδηνχρσλ ηνπ κε ζέκα ηε ιχζε ηνπ. Ζ αμία αλαθνξάο αλάγεηαη ζηελ πξψηε εκέξα θάζε 

εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ θαη ππνινγίδεηαη σο ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ 
ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ησλ εθάζηνηε ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ (4) ηξηκήλσλ. Κε ηε 

ζπκπιήξσζε εθάζηνπ λένπ ηξηκήλνπ, ε αμία ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ ζην ηξίκελν απηφ ζα αληηθαζηζηά, θαηά ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο 
αλαθνξάο, ηελ αληίζηνηρε αμία ηνπ παιαηφηεξνπ ηξηκήλνπ. Κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο γηα ζχγθιεζε ζπλέιεπζεο ησλ κεξηδηνχρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, 
αλαζηέιιεηαη ε εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ ηνπ. Δάλ ε ζπλέιεπζε απνθαζίζεη ηε ιχζε ηνπ 

Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ην δηθαίσκα εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ δελ δχλαηαη λα αζθεζεί πιένλ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, αλαθαιείηαη ε αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ.  

 

Ο ΘΔΚΑΣΟΦΤΙΑΘΑ    H ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ 

ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ                            ΔΘΛΗΘΖ ASSET MANAGEMENT ΑΛΩΛΤΚΖ 
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