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AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ  

ΓΗΛΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ - Ομολογιακό  

Κανονισμός 
 

 

AΡΘΡΟ 1.   ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ 

1.  Ζ ΔΘΛΗΘΖ ASSET MANAGEMENT Αλώλπκε Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ (πξώελ 

ΓΗΔΘΛΗΘΖ Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ Αλώλπκνο Δηαηξεία), ζην εμήο θαινύκελε  
“Δηαηξεία”, έρεη σο ζθνπό ηε δηαρείξηζε ΝΠΔΘΑ θαη επηπξνζζέησο ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ 

επελδύζεσλ, ηελ παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ θαη ηε θύιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε 

κεξηδίσλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ. Ρν κεηνρηθό ηεο θεθάιαην αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
600.000 επξώ θαη είλαη νινζρεξώο θαηαβεβιεκέλν.  

2.  Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνλ ΝΠΔΘΑ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη, θαη 
ηεξεί ηνπο ινγαξηαζκνύο δηαρεηξίζεώο ηνπ. 

3.  Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα δηαζέηεη κεξίδηα ηνπ ΝΠΔΘΑ απεπζείαο ή/θαη κέζσ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, 
εηαηξεηώλ δηαρείξηζεο, αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ, Δ.Ξ.Δ.. θαη αλσλύκσλ εηαηξηώλ επελδπηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ).  

4.  Θαζήθνληα Θεκαηνθύιαθα ηνπ ΝΠΔΘΑ αζθεί ε ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 37 ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη. Ν Θεκαηνθύιαθαο επζύλεηαη 

απέλαληη ζηελ Δηαηξεία θαη ζηνπο κεξηδηνύρνπο ηνπ ΝΠΔΘΑ γηα θάζε  δεκηά πνπ πθίζηαληαη από 
ηελ ππαίηηα κε εθηέιεζε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. 

5.  Θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ν Θεκαηνθύιαθαο θαη ε Δηαηξεία ελεξγνύλ κε ηξόπν 

αλεμάξηεην απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνύρσλ ηνπ ΝΠΔΘΑ θαη ζύκθσλα κε ηελ 
αξρή ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζήο ηνπο. 

6.  α) Ν ζεκαηνθύιαθαο πνπ επηζπκεί λα παξαηηεζεί ησλ θαζεθόλησλ ηνπ νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 
ζρεηηθά ηελ Δηαηξεία ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο λσξίηεξα. Ν λένο ζεκαηνθύιαθαο εγθξίλεηαη 

από ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ύζηεξα από αίηεκα ηεο Δηαηξείαο. Ν ζεκαηνθύιαθαο κπνξεί 
επίζεο λα αληηθαηαζηαζεί ύζηεξα από αίηεκα ηεο Δηαηξείαο, θαηόπηλ εγθξίζεσο ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο. 

  β) Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ ζεκαηνθύιαθα, ν παξαηηεζείο ή ν αληηθαηαζηαζείο ηνπ παξαδίδεη, 
βάζεη πξσηνθόιινπ, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ν ζεκαηνθύιαθαο 

πνπ ππέβαιε ηελ παξαίηεζε ηνπ ή ηνπ νπνίνπ δεηήζεθε ε αληηθαηάζηαζε ζπλερίδεη ηελ άζθεζε 
ησλ θαζεθόλησλ ηνπ κέρξη ηελ πιήξε αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθύιαθα. 

  γ) Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζεκαηνθύιαθα, ε Δηαηξεία νθείιεη λα 

ελεκεξώζεη ακειιεηί ηνπο κεξηδηνύρνπο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ησλ 
θαζεθόλησλ ηνπ λένπ ζεκαηνθύιαθα, κέζσ ζηαζεξνύ κέζνπ θαη αλαξηώληαο ηε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην δηαδίθηπν. 
 

ΑΡΘΡΟ 2.    Ο ΟΔΚΑ 

1. Ν ΝΠΔΘΑ «ΓΖΙΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ - Νκνινγηαθό» έρεη ηε κνξθή Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ 
ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθώο νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 4099/2012, ζην εμήο 

θαινύκελν «Ακνηβαίν Θεθάιαην». 

2. Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην ζπζηάζεθε από ηελ Δηαηξεία ην έηνο 2014 κε αξρηθό ελεξγεηηθό 300.000 

ΔΟΩ θαη δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη, θαη ηνλ παξόληα Θαλνληζκό. 

3. Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη νκάδα πεξηνπζίαο πνπ απνηειείηαη από θηλεηέο αμίεο, κέζα 

ρξεκαηαγνξάο θαη κεηξεηά θαη δελ απνηειεί λνκηθό πξόζσπν. Νη κεξηδηνύρνη ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ,  σο πξνο  ηηο έλλνκεο ζρέζεηο  από ηε δηαρείξηζε ηνπ  θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπο επί ηνπ 
ελεξγεηηθνύ ηνπ, εθπξνζσπνύληαη δηθαζηηθώο θαη εμσδίθσο από ηελ Δηαηξεία. 
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4. Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη αόξηζηεο δηάξθεηαο. 

5. Ρν ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ ζηνπο κεξηδηνύρνπο 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ κεξηδίσλ ηνπο. 

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

Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ειέγρνληαη από νξθσηνύο ειεγθηέο-ινγηζηέο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Θεθαιαηαγνξάο θαη δηαηίζεληαη ζηνπο επελδπηέο κε ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην ελεκεξσηηθό 
δειηίν, θαζώο θαη ζηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επελδπηέο. Ζ εηήζηα έθζεζε ηίζεηαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ εληόο ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηε ιήμε θάζε ρξήζεο θαη ε 
εμακεληαία έθζεζε εληόο δύν (2) κελώλ από ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ.  

7. Νη κεξηδηνύρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ επζύλνληαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο Δηαηξείαο ή 

ηνπ  Θεκαηνθύιαθα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 

8.  Ρν θνξνινγηθό θαζεζηώο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ (ελδεηθηηθά, πξάμε 

ζύζηαζεο, εηζθνξά θεθαιαίνπ, δηάζεζε θαη εμαγνξά κεξηδίσλ, πξόζζεηε αμία) νξίδνληαη ζην 
άξζξν 103 ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. 

9.  α) Ν Θαλνληζκόο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ηξνπνπνηείηαη από θνηλνύ από ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ 
Θεκαηνθύιαθα θαη εγθξίλεηαη ζηε ζπλέρεηα από ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαηόπηλ ειέγρνπ 

ηεο λνκηκόηεηαο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ιακβάλεηαη επαξθήο κέξηκλα 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεξηδηνύρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη ηζρύεη έλαληη ησλ κεξηδηνύρσλ 
από ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηνύο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο αλαξηώληαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο κε ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο 
Θεθαιαηαγνξάο θαη επηπιένλ γλσζηνπνηνύληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε κεξηδηνύρν κε ζηαζεξό 

κέζν.  

 β) Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνύ δεζκεύνπλ ηνπο κεξηδηνύρνπο, νη νπνίνη σζηόζν έρνπλ ην 
δηθαίσκα, εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ ηνπο κε βάζε ηνπο 
όξνπο εμαγνξάο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε.  

 γ) Δπηηξέπεηαη ε δηαζπλνξηαθή θαη εγρώξηα ζπγρώλεπζε ΝΠΔΘΑ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 44 έσο θαη 55 ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη. 

 δ) Δπηηξέπεηαη ε δηάζπαζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε πεξηζζόηεξα ακνηβαία θεθάιαηα, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  56 ηνπ Λ. 4099/2012 όπσο ηζρύεη. 
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΚΟΠΟ, ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Δπελδπηηθόο Πθνπόο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη ε επίηεπμε ειθπζηηθώλ καθξνρξόλησλ 

απνδόζεσλ ζε ζύγθξηζε κε άιιεο κνξθέο επέλδπζεο ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο.  

2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ, ηo Ακνηβαίν Θεθάιαην επελδύεη θπξίσο ζε α) νκνινγηαθνύο 
ηίηινπο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα ή/θαη β) νκνινγηαθνύο ηίηινπο 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δξαζηεξηνπνίεζε ή/θαη έθζεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά, 
πεξηιακβαλνκέλσλ νκνινγηαθώλ ηίηισλ πνπ εθδίδνληαη από ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο εηαηξεηώλ 

κε θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, ή/θαη γ) νκνινγηαθνύο ηίηινπο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

ή/θαη ινηπώλ Διιήλσλ εθδνηώλ. Γεπηεξεπόλησο ην Ακνηβαίν Θεθάιαην δύλαηαη λα επελδύεη ζε 
κέζα ρξεκαηαγνξάο, θαηαζέζεηο, ινηπνύο νκνινγηαθνύο ηίηινπο θαη θηλεηέο αμίεο, κεηνρέο ζε 

πνζνζηό έσο θαη 10% ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ, κεξίδηα Ν.Π.Δ.Θ.Α., θαζώο θαη ζε παξάγσγα 
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Νη νκνινγηαθνί ηίηινη είλαη βξαρπρξόλησλ ή/θαη καθξνρξόλησλ 

εθδόζεσλ θαη δύλαληαη λα δηαπξαγκαηεύνληαη ζηελ Διιάδα ή/θαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ηνπ 
εμσηεξηθνύ. Κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε επελδπηηθή πνιηηηθή, ν επελδπηηθόο θίλδπλνο ηνπ 

Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ εθηηκάηαη κεζαίνο πξνο πςειόο. 

3. Ζ Α.Δ.Γ.Α.Θ. αζθεί ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 
θαη πνζνηηθώλ αλαιύζεσλ επηδηώθεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο θηλδύλνπ-απόδνζεο. Νη 

επηιεγκέλνη νκνινγηαθνί ηίηινη παξνπζηάδνπλ, θαηά θαλόλα, πςειή εκπνξεπζηκόηεηα θαη 
πξνθύπηνπλ από ηηο αλαιύζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθώλ κεγεζώλ ησλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο αιιά 
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θαη άιισλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο έρνπλ έδξα νη αληίζηνηρνη εθδόηεο, ησλ θιάδσλ δξαζηεξηόηεηαο 
θαη ηεο ζεκειηώδνπο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ ησλ εηαηξεηώλ. 

4. Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην απεπζύλεηαη ζε επελδπηέο πνπ επηζπκνύλ λα επελδύζνπλ ζε έλα 
δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην επηιεγκέλσλ νκνινγηαθώλ ηίηισλ θαη κέζσλ ρξεκαηαγνξάο, 

πξνζδνθώληαο πςειόηεξεο απνδόζεηο από άιιεο κνξθέο επέλδπζεο ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο, 

αλαιακβάλνληαο ηνλ αλάινγν επελδπηηθό θίλδπλν. 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1.  Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην επηηξέπεηαη λα επελδύεη, ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνύ ηνπ (Άξζξν 3), 
απνθιεηζηηθά ζηα παξαθάησ: 

 α) Πε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο, πνπ γίλνληαη δεθηά ή απνηεινύλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Λ. 3606/2007, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ησλ εζληθώλ λνκνζεζηώλ ησλ 

θξαηώλ κειώλ, κε ηηο νπνίεο απηά ελαξκνλίζηεθαλ πξνο ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 14 ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Νδεγίαο 2004/39/ΔΘ, όπσο ηζρύεη. 

 β) Πε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο, πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε άιιε 
επνπηεπόκελε αγνξά θξάηνπο κέινπο ε νπνία ιεηηνπξγεί θαλνληθά, είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη 

αλνηθηή ζην θνηλό. 

 γ) Πε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο, πνπ γίλνληαη δεθηά  ζε ρξεκαηηζηήξην αμηώλ ηξίηνπ 
θξάηνπο ή πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε άιιε επνπηεπόκελε αγνξά ηξίηνπ 

θξάηνπο, ε νπνία ιεηηνπξγεί θαλνληθά, είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη αλνηθηή ζην θνηλό. Ρα 
ρξεκαηηζηήξηα αμηώλ θαη νη αγνξέο ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο νξίδνληαη εθάζηνηε κε απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

 δ) Πε λενεθδηδόκελεο θηλεηέο αμίεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη όξνη έθδνζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα εηζαγσγή ζε ρξεκαηηζηήξην αμηώλ ή ζε άιιε αγνξά ησλ 

ζηνηρείσλ α), β) θαη γ) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ 1 θαη ε εηζαγσγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 
ελόο (1) έηνπο από ηελ έθδνζε. 

 ε) Πε κεξίδηα Ν.Π.Δ.Θ.Α. εγθεθξηκέλσλ βάζεη ηνπ Λ. 4099/2012 ή ηεο Νδεγίαο 2009/65/ΔΘ, όπσο 
ηζρύεη, ή κεξίδηα άιισλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

αληίζηνηρα κε απηά ησλ πεξηπηώζεσλ α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

4099/2012, αλεμαξηήησο εάλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο, ζύκθσλα κε ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 1 ζηνηρείν ε) ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη. 

 ζη) Πε θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα απνδνηέεο ζηνπο θαηαζέηεο ζε πξώηε δήηεζε ή 
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κέρξη δώδεθα (12) κελώλ, εθόζνλ ην πηζησηηθό ίδξπκα έρεη 

ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα ζε θξάηνο κέινο ή, εάλ ην πηζησηηθό ίδξπκα  έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ 

έδξα ζε ηξίην θξάηνο, εθόζνλ ην πηζησηηθό ίδξπκα ππόθεηηαη ζε θαζεζηώο πξνιεπηηθήο επνπηείαο 
ην νπνίν ζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακν κε απηό πνπ πξνβιέπεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία. Ωο 

ηξίηα θξάηε ηνπ παξόληνο ζηνηρείνπ λννύληαη απηά πνπ νξίδνληαη εθάζηνηε κε απόθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ύζηεξα από γλώκε ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

  δ) Πε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμνκνηνύκελσλ κε απηά 

κέζσλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά, ηα νπνία απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε κία 
από ηηο αγνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α), β) θαη γ) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ 1 ή 

παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν εμσρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ 
(εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα),  θαη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 1 ζηνηρ. δ΄ 

ηνπ Λ.  4099/2012. 

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

απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε επνπηεπόκελε αγνξά, εθόζνλ ε έθδνζε ή ν εθδόηεο 

ησλ κέζσλ απηώλ ππόθεηηαη ζε ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηώλ θαη ησλ θεθαιαίσλ 
ηνπο θαη εθόζνλ ηα κέζα απηά πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 1 ζηνηρ. ε΄ ηνπ Λ. 

4099/2012, όπσο ηζρύεη. 
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2.  Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην κπνξεί, επίζεο, λα επελδύεη κέρξη δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ θαζαξνύ 
ελεξγεηηθνύ ηνπ ζε άιιεο θηλεηέο αμίεο ή κέζα ρξεκαηαγνξάο εθηόο από ηα αλαθεξόκελα 

αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

3.   Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά πνιύηηκα κέηαιια ή παξαζηαηηθνύο ηνπο 

ηίηινπο. 

4. Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην κπνξεί λα θαηέρεη, δεπηεξεπόλησο, ξεπζηά δηαζέζηκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1.  Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε: 

 α) κέρξη δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε θηλεηέο 

αμίεο ή/θαη κέζα ηεο ρξεκαηαγνξάο ηνπ ίδηνπ εθδόηε. 

 β) κέρξη ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε 

θηλεηέο αμίεο ή/θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο εθδνηώλ ζε θαζέλαλ από ηνπο νπνίνπο έρεη επελδύζεη 
πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ. Ν πεξηνξηζκόο 

ηνπ παξόληνο ζηνηρείνπ δελ ηζρύεη γηα ηηο θαηαζέζεηο, θαζώο θαη γηα ηηο πξάμεηο 
εμσρξεκαηηζηεξηαθώλ παξαγώγσλ. Νη θηλεηέο αμίεο θαη ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο ησλ ζηνηρείσλ α) 

θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ  αζξνίδνληαη κε ηηο ινηπέο επελδύζεηο ζε 

θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ νξίνπ ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηό 
(40%) πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξόλ ζηνηρείν (β) ηεο παξνύζαο  παξαγξάθνπ. 

2.  Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεί άλσ ηνπ είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηνπ 
θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ζε θαηαζέζεηο ζην ίδην πηζησηηθό ίδξπκα. 

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

ηνπ Λ. 4099/2012, ην ζύλνιν ησλ επελδύζεσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε κεξίδηα ΝΠΔΘΑ ή 
άιισλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ ηνπ ζηνηρείνπ ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

πξνεγνύκελνπ  άξζξνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ θαζαξνύ 
ελεξγεηηθνύ ηνπ. Θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ επελδπηηθώλ νξίσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 8 ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ (άξζξν 61 ηνπ Λ. 4099/2012 όπσο ηζρύεη), δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη 
επελδύζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη νη ΝΠΔΘΑ ή νη άιινη νξγαληζκνί ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ, 

κεξίδηα ησλ νπνίσλ έρνπλ απνθηεζεί από ην Ακνηβαίν Θεθάιαην. 

4.  α) Θαηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε 
ηνπνζέηεζε κέρξη ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηό (35%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ ζε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο ηνπ ίδηνπ εθδόηε, όηαλ νη θηλεηέο αμίεο ή ηα 
κέζα ρξεκαηαγνξάο έρνπλ εθδνζεί ή είλαη εγγπεκέλα από θξάηνο κέινο ή από ηξίηα θξάηε, όπσο 

απηά νξίδνληαη ζε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ή από δεκόζην δηεζλή 

νξγαληζκό, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα θξάηε κέιε. 

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

ηνπνζέηεζε κέρξη είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ 
Θεθαιαίνπ ζε νκνινγίεο πνπ εθδίδνληαη από πηζησηηθό ίδξπκα, πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ 

έδξα ζε θξάηνο κέινο θαη ππόθεηηαη δηα λόκνπ ζε εηδηθό θαζεζηώο δεκόζηαο επνπηείαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ νκνινγηνύρσλ. Ππγθεθξηκέλα, ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη από ηελ έθδνζε ησλ 
νκνινγηώλ απηώλ επελδύνληαη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ, ηα νπνία, 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ησλ νκνινγηώλ, είλαη ζε ζέζε λα θαιύςνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 
απνξξένπλ από ηηο νκνινγίεο θαη ηα νπνία, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο πιεξσκήο εθ κέξνπο ηνπ 

εθδόηε, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ εμόθιεζε ηνπ αξρηθνύ θεθαιαίνπ θαη 
ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ. 

 Νη επελδύζεηο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε νκνινγίεο ηνπ παξόληνο ζηνηρείνπ β΄ηεο παξνύζαο 

παξαγξάθνπ πνπ αλά εθδόηε είλαη άλσ ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%), δελ επηηξέπεηαη αζξνηδόκελεο 
λα ππεξβαίλνπλ ην νγδόληα ηνηο εθαηό (80%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ, ηεξνπκέλνπ ηνπ νξίνπ ηνπ 25% αλά εθδόηε. 
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5.  Κε ηελ επηθύιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 θαη ηνπ ζηνηρείνπ β) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ, ην Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ επηηξέπεηαη λα ζπλδπάδεη, αζξνηζηηθά, άλσ ηνπ είθνζη ηνηο 

εθαηό (20%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ζε: 

 α) επελδύζεηο ζε θηλεηέο αμίεο ή κέζα ρξεκαηαγνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ίδην νξγαληζκό, 

 β) θαηαζέζεηο ζηνλ νξγαληζκό απηό, ή/θαη 

 γ) θηλδύλνπο από πξάμεηο εμσρξεκαηηζηεξηαθώλ παξάγσγσλ κε αληηζπκβαιιόκελν ηνλ νξγαληζκό 
απηό. 

6. α) Νη επελδύζεηο ζε θηλεηέο αμίεο ή κέζα ρξεκαηαγνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ίδην νξγαληζκό 
ή νη θαηαζέζεηο ζηνλ νξγαληζκό απηόλ ή νη πξάμεηο ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα κε 

αληηζπκβαιιόκελν ηνλ ελ ιόγσ νξγαληζκό, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ηεξνπκέλνπ ηνπ ζηνηρείνπ β) ηεο 
παξνύζαο παξαγξάθνπ 6, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηό 

(35%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

 β) Ζ έθζεζε θηλδύλνπ σο πξνο έλαλ αληηζπκβαιιόκελν ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ην Ακνηβαίν 

Θεθάιαην θαηά ηε δηελέξγεηα πξάμεο εμσρξεκαηηζηεξηαθνύ παξαγώγνπ δελ επηηξέπεηαη λα 
ππεξβαίλεη: 

βα) ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ όηαλ ν 

αληηζπκβαιιόκελνο είλαη πηζησηηθό ίδξπκα σο απηό νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 (ζη) ηνπ 
πξνεγνύκελνπ άξζξνπ (ζηνηρείν ζη) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 4099/2012), ή  

 ββ) ην πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε όιεο ηηο 
άιιεο πεξηπηώζεηο. 

7.  Ρν ζύλνιν ησλ επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο θαη ζε κέζα ρξεκαηαγνξάο ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ επηηξέπεηαη λα απμεζεί κέρξη ην εθαηό ηνηο εθαηό (100%) 
ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, εθόζνλ πιεξνύληαη νη αθόινπζνη όξνη θαη 

πξνϋπνζέζεηο: 

 α) ην Ακνηβαίν Θεθάιαην έρεη επελδύζεη ζε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο πνπ αλήθνπλ ζε 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο θαη νη αμίεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε έθδνζε δελ 
ππεξβαίλνπλ ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, 

θαη 

 β) Ρα θξάηε πνπ εθδίδνπλ ή εγγπώληαη ηηο θηλεηέο αμίεο θαη ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο, ζηα νπνία 
πξνηίζεηαη λα επελδύζεη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην άλσ ηνπ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηό (35%) ηνπ 

θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ είλαη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ή ηξίηα θξάηε όπσο απηά νξίδνληαη 
εθάζηνηε κε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Νη δεκόζηνη δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ 

εθδίδνπλ ή εγγπώληαη ηηο θηλεηέο αμίεο θαη ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα 

επελδύζεη ην Ακνηβαίν Θεθάιαην άλσ ηνπ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηό (35%) ηνπ θαζαξνύ 
ελεξγεηηθνύ 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.  Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην ηεξνπκέλνπ ηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε παξάγξαθν 1 ζηνηρείν α) ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ  δύλαηαη λα επελδύεη, αζξνηζηηθά, πνζνζηό έσο είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηνπ 
θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ ζε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ ίδηνπ 

νκίινπ.  

9.    Ζ Δηαηξεία γηα ηνπο ΝΠΔΘΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη: 

 α) ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα ειέγρεη θαη λα ππνινγίδεη, 
αλά πάζα ζηηγκή, ηνπο θηλδύλνπο ησλ ζέζεσλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε ζπλνιηθή έθζεζε 

θηλδύλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 β) ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο πνπ ηεο επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή θαη αληηθεηκεληθή απνηίκεζε ηεο αμίαο 
ησλ εμσρξεκαηηζηεξηαθώλ παξαγώγσλ θαη  

 γ) θνηλνπνηεί ηαθηηθά ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, κε ηξόπν πνπ ε ηειεπηαία θαζνξίδεη κε 
απόθαζή ηεο, ηνπο ηύπνπο ησλ παξαγώγσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ, ηνπο ππνθείκελνπο 
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θηλδύλνπο, ηα πνζνηηθά όξηα θαη ηηο επηιεγείζεο κεζόδνπο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ από πξάμεηο ζε 
παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, γηα θάζε ΝΠΔΘΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

 δ) Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο θαη κέζα πνπ ζπλδένληαη κε θηλεηέο 
αμίεο, κέζα ρξεκαηαγνξάο θαη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, εθόζνλ νη ηερληθέο θαη ηα κέζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ή/θαη ηελ αληηζηάζκηζε ζηνηρείσλ ηνπ 

θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ ε 
Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαζνξίδεη κε απόθαζή ηεο.  

 Όηαλ νη πξάμεηο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ, νη 
πξνϋπνζέζεηο θαη ηα όξηα ζπλάδνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4099/2012.  

 Νη πξάμεηο απηέο δελ επηηξέπεηαη λα επηθέξνπλ παξέθθιηζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ από ηνλ 

επελδπηηθό ηνπ ζθνπό, όπσο απηόο νξίδεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη ζην ελεκεξσηηθό ηνπ 
δειηίν. 

 ε) Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην επηηξέπεηαη λα επελδύεη, ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο ηνπ πνιηηηθήο, 
ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό ηνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4099/2012, ζε παξάγσγα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, εθόζνλ ε έθζεζε ζε θίλδπλν ησλ ππνθείκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ παξάγσγνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ κέζνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έθζεζε θηλδύλνπ από ηελ επέλδπζε ζε θηλεηέο 

αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο ηνπ ίδηνπ εθδόηε δελ ππεξβαίλεη, αζξνηζηηθά, ηα επελδπηηθά όξηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 8 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηνπ θαλνληζκνύ (άξζξν  61 
ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη). Όηαλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην επελδύεη ζε παξάγσγα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα κε ππνθείκελε αμία δείθηε, νη επελδύζεηο απηέο δελ ιακβάλνληαη ππόςε 
θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ επελδπηηθώλ νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 8 ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ ηνπ θαλνληζκνύ. 

 ζη) Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην δηαζθαιίδεη όηη ν ζπλνιηθόο θίλδπλνο ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ζε ζρέζε κε 
ηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, δελ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

ηνπ. Ζ έθζεζε θηλδύλνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ ππνθείκελσλ ζηνηρείσλ ησλ 
παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ, ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ, ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο 

ηεο αγνξάο θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξόλν γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ. 

 δ) Όηαλ κηα θηλεηή αμία ή έλα κέζν ρξεκαηαγνξάο ελζσκαηώλεη παξάγσγν ρξεκαηνπηζησηηθό 

κέζν, ην παξάγσγν απηό πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ επελδπηηθώλ 

νξίσλ πεξί παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ (άξζξν 60 ηνπ Λ. 
4099/2012, όπσο ηζρύεη).  

10.  α) Ζ Δηαηξεία, γηα ην ζύλνιν ησλ ΝΠΔΘΑ 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 αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ ζπλόινπ ηεο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κεηνρώλ. 

 β) Ζ Δηαηξεία, γηα ην ζύλνιν ησλ ΝΠΔΘΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη, δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά κεηνρέο 

εηαηξείαο πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο, κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, 
πνπ αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ ζπλόινπ ηεο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κεηνρώλ, εθηόο εάλ ε εζληθή λνκνζεζία ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο έρεη 

ζέζεη άιινπο πεξηνξηζκνύο. 

11.  Ρν Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ: 

  α) δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ κεηνρώλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ελόο εθδόηε, 

 β) δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ κεηνρώλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ελόο εθδόηε, 

  γ) δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ ζπλόινπ ησλ νκνινγηώλ ελόο εθδόηε, 

  δ) δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ κέζσλ ρξεκαηαγνξάο ελόο εθδόηε, 

  ε) είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ησλ κεξηδίσλ ελόο ΝΠΔΘΑ ή ελόο άιινπ νξγαληζκνύ ζπιινγηθώλ 

επελδύζεσλ, ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο 
ηζρύεη. 

 Ρα επελδπηηθά όξηα ησλ ζηνηρείσλ γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηόλ λα κελ 
ηεξνύληαη θαηά ηελ απόθηεζε, εάλ ηε ζηηγκή εθείλε δελ είλαη δπλαηόλ λα ππνινγηζζεί ε 
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αθαζάξηζηε αμία ησλ νκνινγηώλ ή ησλ κέζσλ ρξεκαηαγνξάο ή ε θαζαξή αμία ησλ κεξηδίσλ ησλ 
ΝΠΔΘΑ ή άιισλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ. 

12.  Νη πεξηνξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11 ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ ηζρύνπλ γηα ηηο θηλεηέο αμίεο 
θαη ηα κέζα ηεο ρξεκαηαγνξάο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 7 ηνπ παξόληνο άξζξνπ (παξάγξαθνη 4 θαη 

7 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Λ. 4099/2012), θαζώο θαη γηα κεηνρέο εηαηξείαο πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή 

ηεο έδξα ζε ηξίην θξάηνο, εθόζνλ ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ ελ ιόγσ θξάηνπο ε ελ ιόγσ 
ηνπνζέηεζε ζε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο απνηειεί ηε κόλε δπλαηόηεηα επέλδπζεο ζε ηίηινπο 

εθδνηώλ απηνύ ηνπ θξάηνπο, ππό ηνλ όξν όηη ε εηαηξεία απηή ηεξεί θαηά ηελ άζθεζε ηεο 
επελδπηηθήο ηεο πνιηηηθήο ηα επελδπηηθά όξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 59, 

61, 64 θαη 65 ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη. 

13. α) Ζ Δηαηξεία θαζώο θαη ν Θεκαηνθύιαθαο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, όηαλ ελεξγνύλ γηα 
ινγαξηαζκό ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεηαη λα δαλείδνληαη. Θαη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη 

λα δαλείδνληαη ζε μέλν λόκηζκα κε δάλεην αληηζηήξημεο (δάλεην ηύπνπ «back to back»). 

 β) Θαηά παξέθθιηζε ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ 13 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, 

επηηξέπεηαη ε ζύλαςε δαλείσλ πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκό ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, 
απνθιεηζηηθά κε πηζησηηθό ίδξπκα, κέρξη πνζνύ ίζνπ κε ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ θαζαξνύ 

ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ θαη κόλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηήζεσλ εμαγνξάο κεξηδίσλ 

ηνπ εθόζνλ θξίλεηαη σο κε ζπκθέξνπζα ε ξεπζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ. Γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ απηώλ κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ελέρπξν επί θηλεηώλ αμηώλ ηνπ Ακνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ. 

14.  α) Ρεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 59 θαη 60 ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη, ε Δηαηξεία 

θαζώο θαη ν Θεκαηνθύιαθαο όηαλ ελεξγνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, δελ 

επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύλ πηζηώζεηο ή λα εγγπώληαη ππέξ ηξίηνπ. 

 β) Θαη΄εμαίξεζε, επηηξέπεηαη λα απνθηνύλ θηλεηέο αμίεο, κέζα ρξεκαηαγνξάο ή άιια 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 (ε), (δ), θαη (ε) ηνπ πξνεγνύκελνπ 
άξζξνπ (πεξηπηώζεηο ε), δ) θαη ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη), ηα 

νπνία δελ έρνπλ εμνθιεζεί ζην αθέξαην. 

15. Ζ Δηαηξεία θαη ν Θεκαηνθύιαθαο, όηαλ ελεξγνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, δελ 

επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνύλ αθάιππηεο πσιήζεηο θηλεηώλ αμηώλ, κέζσλ ρξεκαηαγνξάο ή 

άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ, αλαθεξόκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 (ε), (δ) θαη (ε) ηνπ 
πξνεγνύκελνπ άξζξνπ (πεξηπηώζεηο ε), δ) θαη ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 4099/2012, 

όπσο ηζρύεη). 

16.  Δάλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην ππεξβεί ηα επελδπηηθά όξηα ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηνπ Θαλνληζκνύ 

(άξζξα 60 έσο θαη 64 ηνπ Λ. 4099/2012) γηα άιινπο ιόγνπο πέξαλ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 4099/2012, θαζώο θαη γηα ιόγνπο αλεμάξηεηνπο από 
ηε ζέιεζή ηνπ, ππνρξενύηαη λα εθπνηήζεη όηη απέθηεζε θαζ’ ππέξβαζε ησλ ελ ιόγσ νξίσλ, εληόο 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ απόθηεζε, κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνύρσλ. 

17.  Δπηηξέπεηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 61, 62, 63 θαη 64  

ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη όηαλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην αζθεί δηθαηώκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

θηλεηέο αμίεο ή κέζα ρξεκαηαγνξάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθηό ηνπ ή ε ππέξβαζε 
ησλ νξίσλ είλαη απνηέιεζκα ζπγρώλεπζεο εηαηξεηώλ. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Ακνηβαίν 

Θεθάιαην ππνρξενύηαη λα εθπνηήζεη όηη απέθηεζε θαζ' ππέξβαζε ησλ σο άλσ νξίσλ (άξζξα 61, 
62, 63 θαη 64 ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη) εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ απόθηεζε κε 

γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνύρσλ. 

18.  Ππλαιιαγέο πνπ δηελεξγνύληαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 59 έσο θαη 64 ηνπ Λ. 

4099/2012 δεζκεύνπλ λνκηθώο ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6   ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1.  Ζ Δηαηξεία απνηηκά ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ (άξζξν 11 ηνπ Λ. 4099/2012) θαη ινγηζηηθνύο θαλόλεο πνπ 

ζεζπίδνληαη κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 
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2.  α) Ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ γίλεηαη 
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνύ 

ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ αθαηξνύληαη νη ακνηβέο θαη νη πξνκήζεηεο ηεο Δηαηξείαο, 
ηνπ ζεκαηνθύιαθα θαη ησλ κειώλ ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξώλ, ηα έμνδα ησλ ππνρξεσηηθώλ από 

ηνλ παξόληα λόκν δεκνζηεύζεσλ, νη δαπάλεο πνπ ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό βαξύλνπλ 

ην Ακνηβαίν Θεθάιαην, θαζώο θαη ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεξηδηνύρνπο θαηά ηελ 
απνηίκεζε ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Κε εμαίξεζε ηηο ππνρξεσηηθέο από ηνλ παξόληα λόκν 

δεκνζηεύζεηο, νπνηαδήπνηε άιιε δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην Ακνηβαίν Θεθάιαην γίλεηαη κε έμνδα 
ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηνπ. 

 β) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηξείηαη ην 

ζύλνιν ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ κε ηνλ αξηζκό 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 πνζνζηό ηεο αληίζηνηρεο 
πξνκήζεηαο δηάζεζεο ή εμαγνξάο. 

3. Ρν θαζαξό ελεξγεηηθό ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ν αξηζκόο ησλ κεξηδίσλ ηνπ, ε θαζαξή ηηκή 
κεξηδίνπ, ε ηηκή δηάζεζεο θαη ε ηηκή εμαγνξάο κεξηδίνπ ππνινγίδνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη 

αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΜΔΡΙΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

Ρν ελεξγεηηθό ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηξείηαη αλά πάζα ζηηγκή ζε ίζεο αμίαο νλνκαζηηθά κεξίδηα 
ή, εθόζνλ ηα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δελ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη ζε 

νλνκαζηηθά θιάζκαηα κεξηδίνπ. Ν αξηζκόο ησλ θπθινθνξνύλησλ κεξηδίσλ απμάλεηαη κε ηελ έθδνζε 

θαη δηάζεζε λέσλ θαη κεηώλεηαη κε ηελ εμαγνξά θαη αθύξσζε κεξηδίσλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί. 

Θαηά ηελ εκέξα ζπζηάζεσο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ε ηηκή εθδόζεσο ηνπ κεξηδίνπ νξίζηεθε ζηα 10 

επξώ. 

Ζ έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ κεξηδίσλ απνθαζίδεηαη ειεύζεξα από ηελ Δηαηξεία, ε νπνία κπνξεί λα 

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

Ρα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δύλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (classes), νη 

νπνίεο παξέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα, ηδίσο όζνλ αθνξά ζε ζέκαηα όπσο νη πξνκήζεηεο δηάζεζεο 

θαη εμαγνξάο, ε θαηεγνξία ησλ επελδπηώλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη, ε ακνηβή ηεο εηαηξείαο 
δηαρείξηζεο, ην ειάρηζην πνζό επέλδπζεο ή νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκόο ησλ αλσηέξσ. Ρα κεξίδηα ηεο 

ίδηαο θαηεγνξίαο παξέρνπλ ίδηα δηθαηώκαηα ζηνπο κεξηδηνύρνπο ηνπο. Ρπρόλ θόζηνο πνπ πξνθύπηεη 
θαηά ηελ έθδνζε λέαο θαηεγνξίαο κεξηδίσλ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο λέαο θαηεγνξίαο. Ζ ηηκή ηνπ κεξηδίνπ ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία 

κεξηδίσλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην απνδεηθλύεηαη κε ηελ θαηαρώξηζε ησλ αληίζηνηρσλ κεξηδίσλ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνύρνπ ή ησλ δηθαηνύρσλ ηνπο ζε εηδηθό ειεθηξνληθό αξρείν ηεο Δηαηξείαο, ή, 
εθόζνλ ηα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά, κε ηελ 

θαηαρώξεζε ησλ κεξηδίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνύρσλ ζην Πύζηεκα Άπισλ Ρίηισλ, ζύκθσλα 

κε ηνλ Θαλνληζκό Ιεηηνπξγίαο Ππζηήκαηνο Άπισλ Ρίηισλ. Δάλ ηα κεξίδηα δελ είλαη εηζεγκέλα ζε 
νξγαλσκέλε αγνξά, ε ηήξεζε ηνπ εηδηθνύ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ κπνξεί λα 

αλαηεζεί από ηελ Δηαηξεία ζε ηξίην, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 4099/2012, 
όπσο ηζρύεη.  

Ρα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ είλαη δπλαηόλ λα αλήθνπλ ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ δηθαηνύρν, 
νπόηε εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 5638/1932 “πεξί θαηαζέζεσο ζε θνηλό ινγαξηαζκό”. 

Ρα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ κεηαβηβάδνληαη αηηία ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ, ελ δσή δε κόλν 

κεηαμύ ζπδύγσλ θαη ζπγγελώλ πξώηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνύ. Ζ κεηαβίβαζε θαηαρσξείηαη ζην εηδηθό 
ειεθηξνληθό αξρείν πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία ή ηπρόλ ηξίηνο, θαηά ηα νξηδόκελα αλσηέξσ. 

Ρα κεξίδηα Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δύλαηαη λα ελερπξηάδνληαη ζε εμαζθάιηζε απαηηήζεσο θαηά ηνπο 
όξνπο ησλ παξ. 1, 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Λ. 1818/1951 “πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ θαη ην ρξεκαηηζηήξην αμηώλ” (ΦΔΘ 
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149Α) θαη ησλ άξζξσλ 1244 επ. ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα. Ζ ζύζηαζε ελερύξνπ επί κεξηδίσλ πξνϋπνζέηεη 
ζρεηηθή θαηαρώξηζε ηεο πξάμεο ζην εηδηθό ειεθηξνληθό αξρείν πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία ή ηπρόλ ηξίηνο, 

θαηά ηα νξηδόκελα αλσηέξσ. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ ελερπξνύρνπ δαλεηζηή δηελεξγείηαη 
κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία γηα εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΓΙΑΘΔΗ ΜΔΡΙΓΙΩΝ 

1.  Γηα ηελ απόθηεζε κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ από νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξόκελν, 

απαηηείηαη: 

 α) ε ππνβνιή αηηήζεσο κε ηε κνξθή εηδηθνύ γηα απηό ηνλ ζθνπό εληύπνπ πξνο ηελ Δηαηξεία ή 

πξνο  ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά από ηελ Δηαηξεία πξόζσπα ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθώο 

νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012, θαζώο θαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ 
πνπ επηζπκεί λα επελδύζεη. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνύρνπ γίλεηαη κε ηξόπν, 

ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςήθηνπ κεξηδηνύρνπ,  

 β) ρνξήγεζε ηνπ εληύπνπ «Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επελδπηέο», θαηά ηα πξνβιεπόκελα 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ. 4099/2012, θαη 

 γ) θαηαβνιή ζηνλ ζεκαηνθύιαθα ηνπ ζπλόινπ ηεο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ζε κεηξεηά ή/θαη, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε ηεο απνδνρήο ηνπο από 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.  Ρν ειάρηζην πνζό γηα πξώηε θνξά ζπκκεηνρήο ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην θαζνξίδεηαη ζην πνζό  ησλ 
€ 150. 

3.  Ζ απνδνρή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Ακνηβαίν Θεθάιαην απνθαζίδεηαη από ηελ Δηαηξεία 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

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

ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ηνλ θαλνληζκό ηνπ θαη ηελ ηειεπηαία εηήζηα θαη 
εμακεληαία έθζεζή ηνπ. 

5.  Ζ Δηαηξεία, κπνξεί λα δηαλείκεη δσξεάλ κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζηνπο κεξηδηνύρνπο ηνπ, 
ύζηεξα από άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ζ παξαπάλσ άδεηα δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία 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 απόθηεζε ησλ κεξηδίσλ, θαηά ηα εηδηθόηεξα 
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Λ. 4099/2012, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη θαηαβιεζεί 

νινζρεξώο ζηνλ ζεκαηνθύιαθα ε αμία ησλ κεξηδίσλ. 

7.  Ζ Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά από ηελ Δηαηξεία πξόζσπα ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθώο 
νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 δεηνύλ από ηνλ ππνςήθην 

κεξηδηνύρν λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γλώζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηνλ θίλδπλν πνπ είλαη 
δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη αλαθνξηθά κε ηελ επέλδπζε ζην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ θαηά πόζνλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γηα 

ηνλ κεξηδηνύρν. Ρα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο πθηζηάκελνπο κεξηδηνύρνπο ηνπ Ακνηβαίνπ 
Θεθαιαίνπ πνπ επηζπκνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ λέεο επελδύζεηο, εθόζνλ έρεη κεηαβιεζεί θάπνηα 

από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε παξάζρεη. Δθόζνλ θξίλνπλ, βάζεη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
έρνπλ ιάβεη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, όηη ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην δελ είλαη 

θαηάιιειν γηα ηνλ ππνςήθην κεξηδηνύρν, νθείινπλ λα ηνλ πξνεηδνπνηήζνπλ ζρεηηθά. Ζ 
πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. Δάλ ν ππνςήθηνο κεξηδηνύρνο 

δελ παξάζρεη ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο πιεξνθνξίεο ή αλ παξάζρεη αλεπαξθείο πιεξνθνξίεο, ε 

Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά από ηελ Δηαηξεία πξόζσπα ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθώο 
νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 νθείινπλ λα ηνλ πξνεηδνπνηήζνπλ 

όηη γηα ην ιόγν απηόλ δελ δύλαληαη λα θξίλνπλ θαηά πόζνλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην 
είλαη θαηάιιειν γη` απηόλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 
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8.  Ζ Δηαηξεία ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά από ηελ Δηαηξεία πξόζσπα ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθώο 
νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012 κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ κεξίδηα ηνπ 

Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ, εθόζνλ ηα κεξίδηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δηαηίζεληαη θαηόπηλ 

πξσηνβνπιίαο ηνπ κεξηδηνύρνπ ή ππνςήθηνπ κεξηδηνύρνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ 

πξνεηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ κεξηδηνύρν ή ππνςήθην κεξηδηνύρν όηη γηα ην ιόγν απηόλ δελ 
ππνρξενύληαη λα αμηνινγήζνπλ αλ ην ζπγθεθξηκέλν Ακνηβαίν Θεθάιαην είλαη θαηάιιειν γηα απηόλ. 

Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

  

ΑΡΘΡΟ 9.   ΔΞΑΓΟΡΑ ΜΔΡΙΓΙΩΝ 

1. α) Κε ηελ επηθύιαμε ηεο δηαηάμεσο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ, ε Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε, 
ύζηεξα από αίηεζε ηνπ κεξηδηνύρνπ 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 από ηελ 

Δηαηξεία πξόζσπα ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθώο νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 
4099/2012 κε ηξόπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κεξηδηνύρνπ κέζσ 

εληύπνπ πνπ παξέρεηαη από ηελ Δηαηξεία θαη πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα, πέξαλ ησλ άιισλ 

ζηνηρείσλ, ηνλ αξηζκό ησλ κεξηδίσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα εμαγνξά.  

 β) Ρν αληίηηκν ησλ εμαγνξαδνκέλσλ κεξηδίσλ θαηαβάιιεηαη ζηνλ κεξηδηνύρν ην αξγόηεξν κέζα ζε 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο εμαγνξάο ζηελ Δηαηξεία ή ζηα 
εμνπζηνδνηεκέλα θάζε θνξά από ηελ Δηαηξεία πξόζσπα ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθώο νξηδόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4099/2012, ζε κεηξεηά. 

 γ)  Πε πεξίπησζε κεξηθήο εμαγνξάο εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ ηεο 
παξνύζαο παξαγξάθνπ, αθπξώλνληαη ηα κεξίδηα θαη γίλεηαη λέα θαηαρώξηζε ζην εηδηθό 

ειεθηξνληθό αξρείν γηα ηνλ αξηζκό ησλ κεξηδίσλ πνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα εμαγνξά, ρσξίο θακία 
επηπξόζζεηε επηβάξπλζε κε πξνκήζεηα από ηελ Δηαηξεία γηα ηε λέα έθδνζε. 

2. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, όηαλ ην επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ κεξηδηνύρσλ, 
επηηξέπεηαη, θαηόπηλ αηηήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαη ζρεηηθήο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ε 

αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηξηώλ 

κελώλ. Ζ αλαζηνιή απηή ηεο εμαγνξάο κεξηδίσλ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα άιινπο ηξεηο κήλεο θαη’ 
αλώηαην όξην. Ζ αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο θαη ε ιήμε ή ε αλάθιεζή ηεο αλαξηώληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο. Πηελ αλαθνίλσζε ηεο αλαζηνιήο ηεο εμαγνξάο πξνζδηνξίδεηαη θαη ην 
ρξνληθό ζεκείν ηεο ιήμεο ηεο.  

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

κεξηδηνύρνπο αηηήζεσλ εμαγνξάο.  

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

άκεζα ηελ απόθαζή ηεο πεξί αλαζηνιήο εμαγνξάο ησλ κεξηδίσλ ή ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο ή ηελ 
αλάθιεζή ηεο ζηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ θξαηώλ - κειώλ απηώλ.  

 Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο δύλαηαη 

λα αλαζηέιιεη ηελ εμαγνξά κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ.  

 Ζ απόθαζή ηεο απηή γλσζηνπνηείηαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηώλ - κειώλ ζηα πιαίζηα 

ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ, ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 
ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΔΡΙΓΙΟΤΥΟΤ 

1.  Νη κεξηδηνύρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ επηβαξύλνληαη κε ηηο παξαθάησ πξνκήζεηεο:  

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

 ii) Ξξνµήζεηα εμαγνξάο µεξηδίσλ ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ε νπνία αλέξρεηαη κέρξη 5% επί ηεο 
αμίαο ηνπο. 
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2.  Ρν Δλεξγεηηθό ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ επηβαξύλεηαη κε ηηο παξαθάησ πξνµήζεηεο, αµνηβέο θαη 
ινηπά έμνδα: 

 i) Ξξνµήζεηα δηαρείξηζεο πνπ αλέξρεηαη κέρξη 2% εηεζίσο, ππνινγηδόκελε επί ησλ εκεξήζησλ 
απνηηκήζεσλ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, όπσο απηό απνηηκάηαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνύ. Ζ πξνκήζεηα δηαρείξηζεο ινγίδεηαη 

θαζεκεξηλά θαη θαηαβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία ζε κεληαία βάζε εληόο ησλ πέληε πξώησλ εκεξώλ ηνπ 
κελόο πνπ έπεηαη ηνπ ππό ζεώξεζε κήλα. 

 Πηελ πξνκήζεηα δηαρείξηζεο πεξηιαµβάλεηαη ε αµνηβή ηεο Δηαηξείαο, ε αµνηβή ηνπ ζπµβνύινπ 
επελδύζεσλ ή/θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πνπ ηνπο έρνπλ ηπρόλ αλαηεζεί 

αληίζηνηρα θαζήθνληα. 

 ii) Ξξνµήζεηα ζεµαηνθπιαθήο πνπ αλέξρεηαη κέρξη 0,3% εηεζίσο, ππνινγηδόκελε επί ησλ 
εκεξεζίσλ απνηηκήζεσλ ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. Ζ πξνκήζεηα 

ζεκαηνθπιαθήο ινγίδεηαη θαζεκεξηλά θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ Θεκαηνθύιαθα ζε κεληαία βάζε 
εληόο ησλ πέληε πξώησλ εκεξώλ ηνπ κελόο πνπ έπεηαη ηνπ ππό ζεώξεζε κήλα. 

 Πηε πξνκήζεηα ζεκαηνθπιαθήο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ πεξηιαµβάλεηαη ε αµνηβή ηνπ 
Θεµαηνθύιαθα θαη ε αµνηβή θάζε ηξίηνπ πξνζώπνπ πνπ ηπρόλ έρεη ζηε θύιαμή ηνπ ην ζύλνιν ή 

µέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

 Ν ζεκαηνθύιαθαο δύλαηαη λα αλαζέηεη, κε πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο 
Θεθαιαηαγνξάο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηαηξείαο, ηε θύιαμε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζε ηξίηα πξόζσπα (άξζξν 36, παξ. 3 ηνπ Λ. 
4099/2012 όπσο ηζρύεη). 

 iii) Αµνηβή ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο εθζέζεηο ηνπ Αµνηβαίνπ 

Θεθαιαίνπ, ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4099/2012, όπσο ηζρύεη, ε νπνία 
ινγίδεηαη εκεξεζίσο θαη θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν. 

 iv)Έμνδα θαη πξνµήζεηεο ζπλαιιαγώλ πνπ πξαγµαηνπνηνύληαη γηα ινγαξηαζµό ηνπ Αµνηβαίνπ 
Θεθαιαίνπ θαη ινγίδνληαη εθάπαμ θαηά ηελ εκέξα ζπλαιιαγήο.  

 v) Έμνδα ησλ πξνβιεπόµελσλ δεµνζηεύζεσλ από ηνλ Λ. 4099/2012 πνπ πξαγµαηνπνηνύληαη γηα 
ινγαξηαζµό ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ.  

 vi) Έμνδα πνπ αθνξνύλ ηελ ππνρξεσηηθή από ηελ θείµελε λνµνζεζία ελεµέξσζε ησλ µεξηδηνύρσλ 

ηνπ Αµνηβαίνπ Θεθαιαίνπ. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΓΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΗ ΚΔΡΓΩΝ 

Νη πξόζνδνη ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ από ηόθνπο θαη κεξίζκαηα, δύλαηαη λα επαλεπελδύνληαη ή λα 

δηαλέκνληαη εηεζίσο ζηνπο κεξηδηνύρνπο, αθνύ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ βαξύλνπλ ην Ακνηβαίν Θεθάιαην. Ρα θέξδε από ηελ πώιεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ δύλαληαη λα επαλεπελδύνληαη ή λα δηαλέκνληαη εηεζίσο ζηνπο 
κεξηδηνύρνπο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρόλ θεθαιαηαθώλ δεκηώλ πνπ 

έιαβαλ ρώξα κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο. Ζ δηαλνκή ησλ θεξδώλ γίλεηαη ζε όινπο όζνπο είλαη θάηνρνη 

κεξηδίσλ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο, θαηά ην νπνίν πξνέθπςαλ ηα θέξδε. Ζ 
δηαλνκή ησλ θεξδώλ ζα γίλεηαη εληόο 3 κελώλ από ηε ιήμε θάζε δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.   ΛΤΗ ΣΟΤ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΔΛΔΤΗ ΜΔΡΙΓΙΟΤΥΩΝ 

1. Πε πεξίπησζε ιύζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ην θαζαξό ελεξγεηηθό ηνπ δηαλέκεηαη από ηνλ 
ζεκαηνθύιαθα θαη` εληνιή ηεο Δηαηξείαο. Κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζπληάζζεηαη εηδηθή έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη από ηελ 

Δηαηξεία, ηνλ Θεκαηνθύιαθα θαη ηνλ Νξθσηό Διεγθηή-ινγηζηή ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ Ζ έθζεζε 
θνηλνπνηείηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
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Δηαηξείαο ζην δηαδίθηπν θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεξηδηνύρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζηα 
ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ηνπ. 

2. Κεξηδηνύρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 ησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, 
έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ από ηελ Δηαηξεία ηε ζύγθιεζε ηεο Ππλειεύζεσο ησλ κεξηδηνύρσλ γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα ζπλδέεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ΝΠΔΘΑ. Ζ Δηαηξεία 

ππνρξενύηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Ππλέιεπζε ησλ κεξηδηνύρσλ, ην αξγόηεξν εληόο ηξηάληα εκεξώλ 
από ηελ επίδνζε ηεο αηηήζεσο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ. 

3. Δάλ ε αμία ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αμία αλαθνξάο, 
όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηα επόκελα εδάθηα, κεησζεί θαηά  πέληε δέθαηα ( 5/10), ε Δπηηξνπή 

Θεθαιαηαγνξάο  δύλαηαη λα απαηηεί από ηελ Δηαηξεία λα ζπγθαιέζεη ζπλέιεπζε ησλ κεξηδηνύρσλ 

ηνπ κε ζέκα ηε ιύζε ηνπ. Ζ αμία αλαθνξάο αλάγεηαη ζηελ πξώηε εκέξα θάζε εκεξνινγηαθνύ 
ηξηκήλνπ θαη ππνινγίδεηαη σο ν αξηζκεηηθόο κέζνο όξνο ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ 

Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ησλ εθάζηνηε ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ (4) ηξηκήλσλ. Κε ηε ζπκπιήξσζε 
εθάζηνπ λένπ ηξηκήλνπ, ε αμία ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ ζην ηξίκελν 

απηό ζα αληηθαζηζηά, θαηά ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκό ηεο αμίαο αλαθνξάο, ηελ αληίζηνηρε αμία ηνπ 
παιαηόηεξνπ ηξηκήλνπ. Κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο γηα ζύγθιεζε ζπλέιεπζεο 

ησλ κεξηδηνύρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, αλαζηέιιεηαη ε εμαγνξά ησλ κεξηδίσλ ηνπ. Δάλ ε 

ζπλέιεπζε απνθαζίζεη ηε ιύζε ηνπ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ, ην δηθαίσκα εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ δελ 
δύλαηαη λα αζθεζεί πιένλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, αλαθαιείηαη ε αλαζηνιή ηεο εμαγνξάο 

κεξηδίσλ.  
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