
 

 

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019  

 

 

Αξιότιμε πελάτη,  

 

Δυνάμει της παρούσας επιστολής θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία μας, με γνώμονα 

την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αποφάσισε να προβεί σε 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης αυτής, η Εταιρεία μας θα 

συνεργαστεί με τρίτο πάροχο επενδυτικών υπηρεσιών όπου θα μεταβιβάσει τις υπηρεσίες της 

εκτέλεσης εντολών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, καθώς και 

φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων στο Χ.Α. και Χ.Π.Α. για λογαριασμό 

πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής των χρηματοπιστωτικών μέσων αυτών και 

συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων ασφαλειών. Η 

Εταιρεία μας θα συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης εντολών, 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επενδυτικών συμβουλών στα ανωτέρω χρηματοπιστωτικά μέσα και 

στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μας θα παραμείνει αμετάβλητη. Σε συνέχεια των ανωτέρω, τις 

υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών και φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για 

λογαριασμό πελατών στο Χ.Α. και Χ.Π.Α., περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής των 

χρηματοπιστωτικών μέσων αυτών και συναφών υπηρεσιών θα τις παρέχει στο εξής η συνεργαζόμενη 

με εμάς εταιρεία Solidus Securities ΑΕΠΕΥ (Solidus), επιχείρηση επενδύσεων εποπτευόμενη από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές βάσει της άδειας της.    

 

Συνεπεία των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4514/2018, ότι η 

Prelium πρόκειται να μεταβιβάσει τις συμβάσεις που έχει καταρτίσει με τους πελάτες της ως προς 

τις προαναφερθείσες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, 

περίπτωση 2 και τμήμα Β, περίπτωση 1 του ν. 4514/2018 καθώς και τα χαρτοφυλάκια αυτών, στην 

εταιρεία Solidus. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται από τη Solidus 

υπό τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις που παρέχονταν από την Prelium, 

συμπεριλαμβανομένων των ίδιων οικονομικών όρων και ως εκ τούτου από την αναδιοργάνωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μας, δεν μεταβάλλονται οι όροι της μέχρι τώρα μεταξύ μας συνεργασίας.  

 

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα, εντός τριάντα (30) ημερών από την 

αποστολή της παρούσας ενημέρωσης, να προβάλλετε αντιρρήσεις εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο 

μέσο κατά της ανωτέρω μεταφοράς υποδεικνύοντας μας ταυτόχρονα και την ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικό 

ίδρυμα στο οποίο επιθυμείτε να μεταβιβαστεί η σύμβαση και το χαρτοφυλάκιό σας.   

 

Η Prelium δεν πρόκειται να προχωρήσει στη μεταφορά των συμβάσεων ως προς τις υπηρεσίες 

εκτέλεσης εντολών και φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών 

στο Χ.Α. και Χ.Π.Α., περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής των χρηματοπιστωτικών μέσων αυτών 

και συναφών υπηρεσιών στη συνεργαζόμενη εταιρεία Solidus πριν την παρέλευση της ανωτέρω 

προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων.   

 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, σας ενημερώνουμε ότι η συμβατική σας σχέση ως 

προς τις προαναφερόμενες υπηρεσίες με την Prelium θα μεταβιβασθεί στην ανάδοχο εταιρεία, 



 

 

Solidus, την 14 Ιουνίου 2019. Η μεταφορά ολοκληρώνεται με τη σύνταξη λεπτομερούς πρωτοκόλλου 

παράδοσης και παραλαβής των χαρτοφυλακίων των πελατών (χρηματοπιστωτικά μέσα) των οποίων 

οι συμβάσεις ως προς τις προαναφερόμενες υπηρεσίες μεταβιβάζονται. Το πρωτόκολλο αυτό 

υπογράφεται αρμοδίως από την Prelium και την ανάδοχο εταιρεία, Solidus, και κοινοποιείται κατά 

περίπτωση, στο διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων για αλλαγή χειριστή στους επενδυτικούς 

λογαριασμούς των πελατών.  

 

Σε κάθε περίπτωση, θα κληθείτε όπως προσέλθετε είτε στα γραφεία της συνεργαζόμενης εταιρείας 

Solidus είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να υπογράψετε νέες συμβάσεις ή/και 

παραρτήματα των συμβάσεων σας με την εταιρεία αυτή για τις επενδυτικές υπηρεσίες που θα 

παρέχονται εφεξής από αυτήν καθώς και στα δικά μας γραφεία για την υπογραφή των συμβάσεων 

που αφορούν στις λοιπές υπηρεσίες που θα συνεχίσει να παρέχει η Εταιρεία.  

 

Με την ευκαιρία της παρούσης επιστολής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συνεργαζόμενη 

εταιρεία Solidus, αποτελεί επιχείρηση επενδύσεων εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

και δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες βάσει της άδειάς της. Αποτελεί μέλος του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2000 και λειτουργεί ως εκκαθαριστικό μέλος της αγοράς αξιών και 

παραγώγων, ενώ από 16.06.2014 απέκτησε την ιδιότητα του εξ’ αποστάσεως μέλους του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στο 

(www.solidus.gr).   

  

Τέλος, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία ή διευκρίνιση και για μία αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών μας.  

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας 

για την παροχή κορυφαίων επενδυτικών υπηρεσιών.  

  

 

Μετά τιμής,  

 

 
 

Χαρίδημος Γιαννίρης 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 

 


