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Εισαγωγή  
 
Σύμφωνα με  τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  2033/2019  και  στα  πλαίσια  του Νόμου  4261/2014,  παρατίθενται 
κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες εποπτικής φύσεως αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της 
PRELIUM ΑΕΠΕΥ καθώς και της αντιμετώπισης των κινδύνων που αναλαμβάνονται από την εταιρεία. 
Η δημοσιοποίηση της πληροφόρησης που απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2033/2019 καθώς και τα 
άρθρα 81 & 82 του Ν. 4261/2014 πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και το κείμενο αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας. Η διαδικασία υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και το πλαίσιο 
αντιμετώπισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων αφορούν την PRELIUM ΑΕΠΕΥ.  
 
Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ PRELIUM ΑΕΠΕΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Νομοθετικό Πλαίσιο 
1.1. Στο άρθρο 431 παρ.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, ορίζεται η υποχρέωση, μεταξύ άλλων, των 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να υιοθετούν επίσημη Πολιτική συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που θεσπίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό. Πλέον στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
(ΕΕ)  2019/2033  του  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  27ης  Νομεβρίου  2019 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των 
κανονισμών  (ΕΕ)  αριθμ.  1093/2010,  (ΕΕ)  αριθμ.  575/2013,  (ΕΕ)  αριθμ.  600/2014  και  (ΕΕ)  αριθμ. 
806/2014  
1.2. Η Prelium Α.Ε.Π.Ε.Υ  (εφεξής:  η  εταιρεία)  υιοθετεί  την παρούσα Πολιτική  Συμμόρφωσης με  τις 
υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που θεσπίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό, και καθορίζει τις πολιτικές 
αξιολόγησης της καταλληλότητας των δημοσιοποιήσεων της, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης και 
της συχνότητάς τους.  
Σύμφωνα με αρμόδια όργανα της ΕΕ, καθώς οι κίνδυνοι που διατρέχουν και ενέχουν οι περισσότερες 
εταιρείες  επενδύσεων  διαφέρουν  ουσιωδώς  από  τους  κινδύνους  που  διατρέχουν  και  ενέχουν  τα 
πιστωτικά ιδρύματα η διαφορά αυτή θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στο πλαίσιο προληπτικής 
εποπτείας  της  Ένωσης.  Ως  εκ  τούτου,  απαιτείται  ένα  ειδικό  καθεστώς  προληπτικής  εποπτείας  για 
επιχειρήσεις  επενδύσεων  οι  οποίες,  λόγω  του  μεγέθους  και  της  διασύνδεσής  τους  με  άλλους 
χρηματοοικονομικούς  και  οικονομικούς  παράγοντες,  δεν  είναι  συστημικές.  Το  πλαίσιο  αυτό 
προληπτικής εποπτείας περιγράφεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033. 
 
2. Ευθύνη 
2.1  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας  είναι  υπεύθυνο  για  την  ακρίβεια  των  εν  λόγω 
δημοσιοποιήσεων  καθώς  και  για  την  πληρότητα  των  διαδικασιών  άντλησης,  επεξεργασίας  και 
παράθεσης  των  ζητούμενων  πληροφοριών.  Η  Ευθύνη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  εταιρείας 
εξομοιώνεται με την αντίστοιχη ευθύνη και αρμοδιότητά του, για την ακρίβεια και για τις διαδικασίες 
κατάρτισης των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 
2.2  Προς  τον  σκοπό  αυτό  οι  πληροφορίες  των  άρθρων  46‐53  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2019/2013, 
υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πριν την δημοσιοποίησή τους. 
 
3. Δημοσιοποίηση πληροφοριών 
3.1 Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 46‐53 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033. 
3.2 Συχνότητα δημοσιοποίησης: Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 
46‐53  του Κανονισμού  (ΕΕ) 2019/2033,  τουλάχιστον σε ετήσια βάση,  καθώς θεωρεί ότι  τα σχετικά 
χαρακτηριστικά  των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,  το μέγεθος  των συναλλαγών της και  το 
φάσμα  των  δραστηριοτήτων  της  δεν  απαιτούν  συχνότερη  δημοσιοποίηση.  Με  απόφαση  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  εταιρείας  είναι  δυνατόν,  αναλόγως  των  συνθηκών,  να  αποφασίζεται 
συχνότερη δημοσιοποίηση, ιδίως των πληροφοριών σχετικά με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους 
και με άλλα στοιχεία που υπόκεινται σε ταχείες 
μεταβολές. 
3.3 Χρόνος δημοσιοποίησης : Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 46‐
53  του Κανονισμού  (ΕΕ)  2019/2033,  το αργότερο μέχρι  την ημερομηνία δημοσίευσης  των  ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεών της. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίσει συχνότερη 
δημοσιοποίηση  πληροφοριών  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  3.2  της  παρούσας 
πολιτικής, η εταιρεία θα δημοσιοποιεί τις σχετικές πληροφορίες εντός της προβλεπόμενης από τον 
νόμο προθεσμίας δημοσιοποίησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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3.4 Τόπος δημοσιοποίησης: Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 46‐53 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, στον ιστοχώρο της (site) στο διαδίκτυο (www.prelium.gr). Οι εν λόγω 
πληροφορίες  δημοσιοποιούνται  διακριτά  από  τις  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  εταιρείας. 
Επιπροσθέτως οι ανωτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες για το κοινό σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία 
της Εταιρείας. Στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας γίνεται μνεία για την ονομασία του site της 
στο διαδίκτυο(www.prelium.gr) από όπου το κοινό θα μπορεί να αντλεί τις σχετικές πληροφορίες. 
 
4. Καταλληλότητα, επαλήθευση πληροφοριών 
4.1  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας  έχει  επιφορτίσει  τα  Τμήματα  Εσωτερικού  Ελέγχου, 
Κανονιστικής  Συμμόρφωσης  και  την  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Κινδύνων  με  την  σύνταξη  των 
Δημοσιοποιήσεων με οικονομικά στοιχεία που αντλούνται από το Λογιστήριο της εταιρείας. Σε κάθε 
περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των εν λόγω δημοσιοποιήσεων 
καθώς  και  για  την  πληρότητα  των  διαδικασιών  άντλησης,  επεξεργασίας  και  παράθεσης  των 
ζητούμενων πληροφοριών. Η Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εξομοιώνεται με την 
αντίστοιχη  ευθύνη  και  αρμοδιότητά  του,  για  την  ακρίβεια  και  για  τις  διαδικασίες  κατάρτισης  των 
δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 
4.2 Στόχος της εταιρείας είναι οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες να διατυπώνονται με τρόπο σαφή 
και κατανοητό και να είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές. Οι δημοσιοποιήσεις της θα μεταφέρουν 
πλήρως  το  προφίλ  κινδύνου  της  στους  συμμετέχοντες  στην  αγορά. Με  απόφαση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  εταιρείας  είναι  δυνατόν  να  ανατίθεται  σε  εξωτερικούς  ελεγκτές  ο  έλεγχος  ή  η 
επισκόπηση των εν λόγω πληροφοριών. 
Τέλος, η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνεται για τις πληροφορίες του προηγούμενου έτους, κατά την 
ίδια συνεδρίαση που αποφασίζει τη δημοσίευση των πληροφοριών του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης αυτής λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των Υπευθύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Εσωτερικού  Ελέγχου  και  Διαχείρισης  Κινδύνων.  Συγκεκριμένα,  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθούν 
αποκλίσεις από τα αναφερόμενα στην κατά τα ανωτέρω Πολιτική Συμμόρφωσης τότε ο Υπεύθυνος 
Εσωτερικού  Ελέγχου  ή  ο  Υπεύθυνος  Κανονιστικής  Συμμόρφωσης  υποβάλλει  σχετικά  αναφορά  στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να παρθούν άμεσα μέτρα Συμμόρφωσης. 
 
Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται κυρίως υπόψη: 
 

‐ ο βαθμός ανταπόκρισης των δημοσιοποιήσεων με την παρούσα πολιτική και τα άρθρα 46 έως 
53 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2033 και η ύπαρξη τυχόν παραλείψεων 

‐ η σαφήνεια και ακρίβεια του περιεχομένου των δημοσιοποιήσεων 
‐ η  τυχόν  ύπαρξη  νέων  στοιχείων  λόγω  των  οποίων  απαιτείται  η  αναπροσαρμογή  του 

περιεχομένου των δημοσιοποιήσεων. 
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‐  
 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2033/2019 
 

1. Άρθρο 46 ‐ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Οι  ακόλουθες  πληροφορίες  δημοσιοποιούνται  με  βάση  τον  Κανονισμό  Ε.Ε.  2033/2019  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής  εποπτείας  επιχειρήσεων  και  επενδύσεων  και  την  τροποποίηση  των  Κανονισμών  (ΕΕ) 
αριθμ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθμ. 806/2014 και αφορούν 
την Prelium ΑΕΠΕΥ η οποία συστάθηκε στην Αθήνα. 
Η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες ούτε συνδεδεμένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν ενοποιεί 
καμία άλλη εταιρία κατά την σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων. 
Οι  δημοσιοποιούμενες  πληροφορίες,  ανεξάρτητα  από  το  μέσο  ενημέρωσης  που  χρησιμοποιείται, 
πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο σαφή και κατανοητό, να είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές. Η 
δημοσιοποίηση  περιλαμβάνει  από  τις  πληροφορίες  που  περιγράφονται  στα  άρθρα 46  έως  53  του 
Κανονισμού 2019/2033/ΕΕ, όλες όσες εφαρμόζονται στην εταιρεία, αναλόγως των δραστηριοτήτων 
της και των μεθόδων που ακολουθεί για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας. 
Το κείμενο της δημοσιοποίησης ακολουθεί, κατά κανόνα, τη διάρθρωση και την αρίθμηση των άρθρων 
46  έως  53  του  Κανονισμού  2019/2033/ΕΕ,  ωστόσο  μπορεί  να  ακολουθηθεί  διαφορετικός  τρόπος 
παρουσίασης εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. 
 
Η εταιρεία δύναται να μη δημοσιοποιεί τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: 
α) πληροφορίες των οποίων η παράλειψη ή η ανακριβής παρουσίαση δεν μεταβάλει ούτε επηρεάζει 
την  εκτίμηση  ή  την  απόφαση  ενός  χρήστη,  που  στηρίζεται  στις  πληροφορίες  αυτές  για  τη  λήψη 
οικονομικών αποφάσεων (μη ουσιώδεις πληροφορίες),  
β) πληροφορίες των οποίων η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη θέση της εταιρείας σε όρους 
ανταγωνισμού, όπως π.χ. πληροφορίες για προϊόντα ή συστήματα, οι οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν 
σε ανταγωνιστές,  θα μείωναν  την αξία  των  επενδύσεων σε αυτά  (πληροφορίες προοριζόμενες  για 
αποκλειστικά εσωτερική χρήση), 
γ)  πληροφορίες  ως  προς  τις  οποίες  υπάρχουν  υποχρεώσεις  εμπιστευτικότητας  έναντι  πελατών  ή 
άλλων αντισυμβαλλομένων, οι οποίες δεσμεύουν την εταιρεία (εμπιστευτικές πληροφορίες). 
Για την εξαίρεση πληροφοριών ως προς τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα μη δημοσιοποίησης κατά τα 
ανωτέρω αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Στις  περιπτώσεις  εξαίρεσης  πληροφοριών  οι  οποίες  προορίζονται  για  εσωτερική  χρήση  ή 
εμπιστευτικών πληροφοριών, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε το γεγονός αυτό καθώς και οι 
λόγοι  της  παράλειψης  να  αναφέρονται  ρητά  στο  δημοσιοποιούμενο  κείμενο.  Στη  θέση  των 
πληροφοριών που δεν δημοσιεύονται, θα πρέπει να αναφέρονται γενικότερου τύπου πληροφορίες 
σχετικά με  το θέμα στο  οποίο αφορά η μη  δημοσιοποίηση,  εκτός  εάν  και αυτές ακόμη οι  γενικές 
πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής χρήσης ή εμπιστευτικές κατά τα προηγούμενα. 
 
Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των εποπτικών πληροφοριών γίνεται κάθε χρόνο, ταυτόχρονα με τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 
Συχνότερη δημοσιοποίηση μπορεί να γίνεται: 
 

‐ εφόσον  υπάρξει  υποχρέωση  της  εταιρείας  να  δημοσιεύει  οικονομικές  καταστάσεις 
συχνότερα από μία φορά το χρόνο 

‐ εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 
‐ σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  κατά  την  οποία,  συνεπεία  τροποποιήσεων  του  κανονιστικού 

πλαισίου, εντοπισθεί από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σχετική υποχρέωση της 
εταιρείας. Τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μεριμνούν ώστε να εκπληρώνουν εγκαίρως τις 
υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής. Προς το σκοπό 
αυτό,  το Διοικητικό  Συμβούλιο  ενημερώνει όλα  τα αρμόδια πρόσωπα για  την  εκτιμώμενη 
ημερομηνία  ανάρτησης  των  οικονομικών  καταστάσεων  στην  ιστοσελίδα  της  εταιρείας 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αυτή. 



 5

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία δημοσιοποιούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης 
των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  της  εταιρείας  ή,  εφόσον  πρόκειται  για  συχνότερες  των 
ετήσιων  δημοσιοποιήσεις,  εντός  της  προβλεπόμενης  από  το  νόμο  προθεσμίας  δημοσιοποίησης 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.  
Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται δια  της ανάρτησης του σχετικού αρχείου στην  ιστοσελίδα της 
εταιρείας στο διαδίκτυο. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνεται σε σύνδεσμο που βρίσκεται δίπλα σε 
αυτόν που παραπέμπει στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να 
γίνει χρήση και άλλων μέσων (όπως διάθεση στο κοινό εντύπων, σχετική πληροφόρηση στα γραφεία 
της  εταιρείας  κ.λπ)  εφόσον  το Διοικητικό  Συμβούλιο  κρίνει σκόπιμη  τη  λήψη  τέτοιων μέτρων.  Εάν 
παρόμοια πληροφορία δημοσιοποιείται σε δύο ή περισσότερα μέσα, σε καθένα από τα μέσα αυτά 
περιλαμβάνεται αναφορά στην αντίστοιχη πληροφορία που δημοσιοποιείται στο άλλο μέσο. 
Στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας γίνεται μνεία του γεγονότος ότι οι δημοσιοποιήσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και στα 
λοιπά μέσα στα οποία έχουν τυχόν δημοσιευθεί. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του περιεχομένου, 
την εφαρμοζόμενη συχνότητα δημοσίευσης και τις διαδικασίες επαλήθευσης των δημοσιοποιήσεων 
της εταιρείας σύμφωνα με την παρακάτω Πολιτική Συμμόρφωσης τις Υποχρεώσεις Δημοσιοποίησης 
Πληροφοριών. 
 
 
2. Άρθρο 47 ‐ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 
Η  εταιρεία  δημοσιοποιεί  τους  στόχους,  τις  πολιτικές  και  τις  ρυθμίσεις  διακυβέρνησης  που  έχει 
θεσπίσει  για  τη  διαχείριση  των  κινδύνων  που  αντιμετωπίζει  (κίνδυνοι  που  σχετίζονται  με  τις 
κεφαλαιακές  απαιτήσεις,  κίνδυνοι  συγκέντρωσης  και  κίνδυνοι  ρευστότητας)  περιλαμβάνοντας 
περίληψη των στρατηγικών και διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Επιπλέον παρέχεται 
συνοπτική δήλωση κινδύνου εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το περιεχόμενο 
της οποίας παρατίθεται κατωτέρω: 
 

2.1. Δήλωση Κινδύνου Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δηλώνει την επάρκεια των μηχανισμών διαχείρισης κινδύνου 
της  εταιρείας  και  για  τον  σκοπό  αυτό  έχει  λάβει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  ώστε  τα  συστήματα 
διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία να είναι κατάλληλα για το προφίλ, τη στρατηγική, τη 
φύση  και  την πολυπλοκότητα  των  συναλλαγών  της.  Στην  παρούσα  ενότητα  περιλαμβάνονται  όλοι 
εκείνοι  οι  βασικοί  δείκτες  και  τα  απαραίτητα  ποσοστικά  και  ποιοτικά  στοιχεία  που  παρέχουν  στα 
ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη μια ολοκληρωμένη άποψη για το επίπεδο κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
Εταιρεία και τον τρόπο Διαχείρισης αυτών. 
 

2.2. Πολιτική, Διαδικασίες και Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων 
Η  αξιολόγηση  του  προφίλ  κινδύνου  της  εταιρείας  πραγματοποιείται  κατά  την  ετήσια  Εσωτερική 
Διαδικασία  Αξιολόγησης  Κεφαλαιακής  Επάρκειας  της  εταιρείας.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της 
διαδικασίας,  γίνεται  ο  προσδιορισμός  και  η  αξιολόγηση  των  κινδύνων  για  όλο  το  εύρος 
δραστηριοτήτων  της  εταιρείας.  Το  προφίλ  κινδύνου  της  εταιρείας  προκύπτει  ως  αποτέλεσμα  της 
Αξιολόγησης  Κινδύνου  και  της  Αξιολόγησης  Εσωτερικών  Κεφαλαίων.  Ως  εκ  τούτου,  η  ανάλυση 
βασίζεται στην ποσοτική αξιολόγηση (για τους μετρήσιμους κινδύνους) του απαιτούμενου εσωτερικού 
κεφαλαίου  ανά  τύπο  κινδύνου  (όπου  το  κεφάλαιο  θεωρείται  ως  κατάλληλο  μέσο  ελέγχου  του 
κινδύνου) για την προστασία της εταιρείας από μη αναμενόμενες απώλειες. Το σύνολο των κινδύνων 
αξιολογείται  ποιοτικά  σε  κάθε  περίπτωση  σύμφωνα  με  το  βαθμό  σημαντικότητάς  τους,  σε  όρους 
διαχείρισης του κάθε τύπου κινδύνου (αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, αναφορά, έλεγχος) με 
στόχο την αποτροπή υπέρβασης των ορίων που έχει ορίσει η εταιρεία. 
 
Βάσει  της  ανωτέρω  ανάλυσης  καθώς  και  του  επιπέδου,  της  φύσης  και  πολυπλοκότητας  των 
δραστηριοτήτων  της  εταιρείας  και  τις  προοπτικές  επέκτασής  της  σε  νέες  αγορές  και  προϊόντα,  οι 
κίνδυνοι χαρακτηρίζονται σε επί μέρους κατηγορίες σημαντικότητας. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της 
εταιρείας ως Υψηλοί Κίνδυνοι χαρακτηρίζονται ο Πιστωτικός Κίνδυνος, ο Λειτουργικός Κίνδυνος και ο 
Κίνδυνος  Ρευστότητας.  Τα  ανεκτά  επίπεδα  κινδύνου  της  Prelium  ΑΕΠΕΥ  καθορίζονται  από  το 
Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν.4514/2018  και  τις  σχετικές 
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αποφάσεις  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι Διαδικασίες διαχείρισης  κινδύνων είναι αποτέλεσμα 
των  αποφάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  κατόπιν  εισηγήσεων  των  ανωτάτων  και  ανωτέρων 
στελεχών της εταιρείας. 
 
Η τήρηση των διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων είναι ευθύνη όλων των στελεχών και η εποπτεία 
είναι  ευθύνη  της  υπηρεσίας  Διαχείρισης  Κινδύνων.  Η  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Κινδύνων  εκτιμά  την 
πορεία  της  εταιρείας  από  άποψη  έκθεσης  σε  νέους  κινδύνους  και  από  άποψη  ελέγχου  των 
υπαρχόντων κινδύνων. 
 

2.2.1. Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και κανόνες λειτουργίας 
 

I. Γενικές αρχές 
 

A. Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων είναι αρμόδια για τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών, 
διαδικασιών και ρυθμίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων που συνδέονται με 
τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της εταιρείας (ιδίως τον 
πιστωτικό  κίνδυνο,  τον  κίνδυνο  αγοράς  και  το  λειτουργικό  κίνδυνο).  Το  ανεκτό  επίπεδο 
κινδύνου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4261/2014 και τις σχετικές αποφάσεις 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Κανονισμό ΕΕ 575/2013 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

B. Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηματικά την καταλληλότητα και την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθμίσεων που εφαρμόζει η εταιρεία 
σχετικά με τη Διαχείριση των Κινδύνων. 

C. Η  υπηρεσία  Διαχείρισης  Κινδύνων  μεριμνά  ώστε  η  εταιρεία  να  διαθέτει  την  απαραίτητη 
τεχνική  και  μηχανογραφική  υποστήριξη  για  την  παρακολούθηση,  την  εποπτεία  και  την 
τήρηση εφαρμογής  των διαδικασιών  για  τον υπολογισμό  της  κεφαλαιακής  της  επάρκειας, 
καθώς και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη λειτουργία της. 
 

Αναλυτικότερες  διαδικασίες  σε  σχέση  με  τη  λειτουργία  της  υπηρεσίας  Διαχείρισης  Κινδύνων 
αναφέρονται στο σχετικό τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει και 
έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. αυτής. 
 

II.  Όργανα  και  τμήματα  της  Εταιρείας,  με  τα  οποία  επικοινωνεί  η  Υπηρεσία  Διαχείρισης 
Κινδύνων. 

 
Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με το σύνολο των 
ελεγκτικών μηχανισμών της Εταιρείας και ιδίως με τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης. 
 
III. Κανόνες στελέχωσης / συγκρότητησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων. 

 
Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων δεν αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη 
το  μέχρι  στιγμής  μέγεθος  της  και  την  πολυπλοκότητα  των  δραστηριοτήτων  της.  Η  λειτουργία  της 
εξασφαλίζεται  από  το  πρόσωπο  ή  τα  πρόσωπα  που  εκάστοτε  ορίζει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Εταιρείας καθώς και τη δυνατότητα του ή των προσώπων αυτών 
να  ανταποκριθούν  στα  καθήκοντά  τους  παράλληλα  προς  τα  λοιπά  καθήκοντα  που  ασκούν  στην 
εταιρεία. 
Εφόσον τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων απασχολούνται ταυτόχρονα και 
στην παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας, οι πάσης φύσης αμοιβές που λαμβάνουν από την Εταιρεία δε 
θα  τελούν  σε  συνάρτηση  με  τα  έσοδα  των  υπηρεσιών  που  παρέχουν.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο 
δύναται, κατ΄ εξαίρεση να επιτρέψει τέτοιου είδους αμοιβή, με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον 
δεν  επηρεάζεται  η  αποτελεσματικότητα  της  λειτουργίας  της  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Κινδύνων  και 
εφόσον τέτοια αμοιβή δεν επηρεάζει την αντικειμενικότητά του κατά την άσκηση των καθηκόντων 
διαχείρισης κινδύνων. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ορίζει ένα πρόσωπο ως Υπεύθυνο της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Κινδύνων. Το πρόσωπο αυτό έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας και του συντονισμού των 
προσώπων που απασχολούνται σε αυτή (εφόσον συντρέχει περίπτωση) καθώς και την ευθύνη για την 
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υποβολή των εκθέσεων και αναφορών της υπηρεσίας προς το Διοικητικό Συβούλιο. Το πρόσωπο αυτό 
πρέπει  να  έχει  πλήρη  γνώση  των  δραστηριοτήτων  της  Εταιρείας  και  εμπειρία  στον  τομέα  της 
Κεφαλαιαγοράς.  Κατόπιν  εισηγήσεων  του  Υπεύθυνου  της  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Κινδύνου,  το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την έγκριση των απαραίτητων πόρων για τη 
λειτουργία της υπηρεσίας. 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων υποβάλλει στη Διοίκηση της Εταιρείας προτάσεις, για τη διαρκή 
επιμόρφωση του προσωπικού της Εταιρείας σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης κινδύνων. 
 
IV. Χρόνος διενέργειας και συχνότητα ελέγχων. 

 
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου, διενεργεί περιοδικά ελέγχους σε σχέση με τη συμμόρφωση 
της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της ως προς τη διαχείριση κινδύνων. 
 

2.2.2. Εσωτερικός Έλεγχος 
 

Η  οργάνωση  και  λειτουργία  Εσωτερικού  Ελέγχου  αποτελεί  βασική  προϋπόθεση  της  εταιρικής 
διακυβέρνησης.  Ο  τομέας  Εσωτερικού  Ελέγχου  της  Prelium  ΑΕΠΕΥ  είναι  ένα  ανεξάρτητο  όργανο 
ελέγχου που έχει συσταθεί από τη Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή της πολιτικής 
της και την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των πελατών της. Το αντικείμενο 
του  τομέα  Εσωτερικού  Ελέγχου  είναι  η  εξασφάλιση  και  η  πληρότητα  των  βιβλίων,  στοιχείων  και 
υπηρεσιών της εταιρείας και η διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της και βασίζεται στην 
άντληση αντικειμενικής πληροφόρησης και στη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τις φόρμες και τα 
πρότυπα ελεγκτικών λειτουργιών και προτάσεων. 
 
Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας έχει ως αποστολή την εξέταση και αξιολόγηση 
σε συνεχή βάση: 

 της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία 
στο πλαίσιο της λειτουργίας της και του Εσωτερικού της Κανονισμού, 

 της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για 
τον εσωτερικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, 

 της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων που θεσπίζει και εφαρμόζει η 
εταιρεία στο πλαίσιο της λειτουργίας της. 
 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου δικαιούται να λάβει γνώση 
οποιουδήποτε  βιβλίου,  εγγράφου,  αρχείου  τραπεζικού  λογαριασμού  και  χαρτοφυλακίου  της 
εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή μονάδα της εταιρείας. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι της εταιρείας οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν 
πληροφορίες στο  εσωτερικό  ελεγκτή,  διευκολύνοντας με  κάθε  τρόπο  το  έργο  του. Η Διοίκηση  της 
εταιρείας  οφείλει  να  παρέχει  στον  εσωτερικό  ελεγκτή  όλα  τα  απαραίτητα  μέσα  για  την  άσκηση 
κατάλληλου και αποδοτικού ελέγχου. 
 
Αναλυτικότερες  διαδικασίες  σε  σχέση  με  τη  λειτουργία  της  υπηρεσίας  του  Εσωτερικού  Ελέγχου 
αναφέρονται στο σχετικό τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει και 
έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. αυτής. 
 

2.2.3. Κανονιστική Συμμόρφωση 
 

Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας έχει ως αποστολή: 
 
α) Τον εντοπισμό των κινδύνων μη συμμόρφωσης της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που υπέχει 
σύμφωνα με το ν. 4514/2018 και των συναφών κινδύνων 
β) Την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής άσκησης 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Τα  πρόσωπα  που  απαρτίζουν  το  Τμήμα  Κανονιστικής  Συμμόρφωσης  έχουν  πρόσβαση  σε  όλα  τα 
στοιχεία, αρχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το 
σκοπό αυτό,  το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε να χορηγείται ειδικός κωδικός στον Υπεύθυνο 
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Κανονιστικής  Συμμόρφωσης,  για  την  πρόσβασή  του  στα  ηλεκτρονικά  συστήματα  αποθήκευσης 
πληροφοριών. 
 
Στο πεδίο των καθηκόντων και επισκοπήσεων του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας 
εμπίπτουν, κυρίως, τα εξής θέματα: 
 
i.  Η  εναρμονισμένη  με  το  ν.4514/2018  ‐  και  τις  κατόπιν  εξουσιοδότησης  αυτού  κανονιστικές 
αποφάσεις ‐ και προσήκουσα παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών από τα στελέχη και 
τους  υπαλλήλους  της  εταιρείας  και  η  τήρηση  του  κανονιστικού  πλαισίου  που  σχετίζεται  με  την 
προστασία των επενδυτών και την επαγγελματική συμπεριφορά των ΕΠΕΥ. 
ii.  Η  αποτροπή  καταστάσεων  συγκρούσεων  συμφερόντων  και  η  παρακολούθηση  εφαρμογής  της 
πολιτικής προσωπικών συναλλαγών. 
iii.  Η  συνεχής  εκπλήρωση  των  οργανωτικών  απαιτήσεων  και  προϋποθέσεων  αδειοδότησης  της 
εταιρείας  και  η  διασφάλιση  της  άσκησης  των  δραστηριοτήτων  αυτής  σύμφωνα  με  την  άδεια 
λειτουργίας της. 
iv. Η εξασφάλιση της απασχόλησης πιστοποιημένων στελεχών για κάθε δραστηριότητα για την οποία 
αυτό απαιτείται. 
v. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις αρχές ως προς τα πρόσωπα που αποκτούν 
ή κατέχουν ειδική συμμετοχή και ως προς τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία. 
vi. Κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη νόμιμη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας το 
οποίο ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
vii. Η επικοινωνία με τις επιχειρησιακές μονάδες της εταιρείας και η διενέργεια ελέγχων: 
(α)  ως  προς  τη  συμμόρφωση  της  εταιρείας  με  περιοδικές  υποχρεώσεις  ή  με  υποχρεώσεις  που 
ανακύπτουν σε σχέση με συγκεκριμένα περιστατικά, 
(β) ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων λειτουργίας της εταιρείας, 
(γ) ως προς τον εντοπισμό και καταγραφή περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν: 

(γ.α) αμφιβολίες ή διαπιστωμένες αδυναμίες συμμόρφωσης της εταιρείας με 
υποχρεώσεις της, 

(γ.β) ανεπάρκεια των μέσων που διαθέτει η εταιρεία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
με υποχρεώσεις που υπέχει και άμεση σχετική αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
(δ) ως προς την υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση, διόρθωση ή 
αναθεώρηση των ακολουθούμενων μέτρων και διαδικασιών, με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
κανονιστικής συμμόρφωσης. 
(ε) Σύνταξη εκθέσεων και καταχώρηση αυτών σε ειδικό βιβλίο ευρημάτων ελέγχου. 
 
Ως προς την οργάνωσή του, το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης: 

 Είναι  διοικητικά  ανεξάρτητο:  αναφέρεται  απευθείας  στη  Διοίκηση,  χωρίς  ενδιάμεσες 
γραμμές αναφοράς σε άλλες διευθύνσεις, υπηρεσίες ή τμήματα. 

 Έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι 
απαραίτητα  για  την  εκπλήρωση  της  αποστολής  του.  Για  το  σκοπό  αυτό,  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  μεριμνά  ώστε  να  χορηγείται  ειδικός  κωδικός  στον  Υπεύθυνο  Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης,  για  την  πρόσβασή  του  στα  ηλεκτρονικά  συστήματα  αποθήκευσης 
πληροφοριών. 

 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω διαδικασιών το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ζητά, παραλαμβάνει και 
αξιολογεί  σχετικές  αναφορές  των  επιμέρους  Τμημάτων  της  εταιρείας  και  διατυπώνει  προς  αυτές 
οδηγίες  (προφορικές  ή  έγγραφες),  υποδεικνύοντας  τον  ενδεδειγμένο  τρόπο  συμμόρφωσης  με  τις 
υποχρεώσεις τους ή υπενθυμίζοντας σχετικές υποχρεώσεις τους. 
 
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι: 

 Θέσπιση  και  εφαρμογή  κατάλληλων  διαδικασιών  και  εκπόνηση  ετήσιου  προγράμματος 
δράσης με στόχο να επιτυγχάνεται έγκαιρα ή πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της εταιρείας 
προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς. 

 Διασφάλιση  της διαρκούς ενημέρωσης  των υπαλλήλων σχετικά με  το ρυθμιστικό πλαίσιο, 
μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 Παροχή  συμβουλών  στη  διοίκηση  για  το  ισχύον  ρυθμιστικό  πλαίσο,  καθώς  και  τις  τυχόν 
μεταβολές που επηρεάζουν τη λειτουργία του. 
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 Υποβολή αναφορών προς τη Διοίκηση τουλάχιστον ετησίως, για θέματα της αρμοδιότητάς 
της. 

 Διασφάλιση  της  τήρησης  των  προθεσμιών  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που 
προβλέπονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο μέσω προγραμμάτων ελέγχου. 

 Ενημέρωση  της  διοίκησης  για  τυχόν  παραβάσεις  ή  παραλείψεις  κατά  την  εφαρμογή  του 
κανονιστικού πλαισίου. 

 
Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιο για την εξέταση ερωτημάτων που τίθενται από 
τα  τμήματα/  μονάδες  της  εταιρείας  και  την  παροχή  συνδρομής  σε  αυτά  για  την  προσήκουσα 
συμμόρφωσή  τους με  τακτικές υποχρεώσεις  τους ή  για  την αντιμετώπιση  εκτάκτων περιπτώσεων. 
Επιπρόσθετα,  διαδραματίζει  εποπτικό  ρόλο  στη  διαδικασία  χειρισμού  των  καταγγελιών  πελατών 
θεωρώντας τις καταγγελίες πηγή πληροφοριών που ενδέχεται να είναι χρήσιμες για το έργο της. Για 
την  επίτευξη  του  εποπτικού  αυτού  ρόλου,  η  Εταιρεία  διασφαλίζει  ότι  η  λειτουργία  Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης  έχει  πρόσβαση  σε  όλες  τις  υποβληθείσες  στην  Εταιρεία  καταγγελίες  πελατών. 
Γενικότερα  –  και  στο  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  του‐  το  Τμήμα Κανονιστικής  Συμμόρφωσης  ζητά, 
παραλαμβάνει  και  αξιολογεί  σχετικές  αναφορές  των  επιμέρους  τμημάτων  της  Εταιρείας  και 
διατυπώνει προς αυτές οδηγίες (προφορικές ή έγγραφες), υποδεικνύοντας τον ενδεδειγμένο τρόπο 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους ή υπενθυμίζοντας σχετικές υποχρεώσεις τους. 
Αναλυτικότερες διαδικασίες σε σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
αναφέρονται στο σχετικό τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει και 
έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. αυτής. 
 

2.3. Περιγραφή και Μέτρηση Κινδύνων 
 
Η  αξιολόγηση  του  προφίλ  κινδύνου  της  εταιρείας  πραγματοποιείται  κατά  την  ετήσια  Εσωτερική 
διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.). Μέσω αυτής της διαδικασίας, γίνεται ο 
προσδιορισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων για όλο το εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το 
προφίλ  κινδύνου  της  εταιρείας  προκύπτει  ως  αποτέλεσμα  της  Αξιολόγησης  Κινδύνου  και  της 
Αξιολόγησης Εσωτερικών Κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, η ανάλυση βασίζεται στην ποσοτική αξιολόγηση 
(για  τους  μετρήσιμους  κινδύνους)  του  απαιτούμενου  εσωτερικού  κεφαλαίου  ανά  τύπο  κινδύνου 
(όπου  το  κεφάλαιο  θεωρείται  ως  κατάλληλο  μέσο  ελέγχου  του  κινδύνου)  για  την  προστασία  της 
εταιρείας από μη αναμενόμενες απώλειες. Το σύνολο των κινδύνων αξιολογείται ποιοτικά σε κάθε 
περίπτωση  σύμφωνα  με  το  βαθμό  σημαντικότητάς  τους,  σε  όρους  διαχείρισης  του  κάθε  τύπου 
κινδύνου  (αναγνώριση,  μέτρηση,  παρακολούθηση,  αναφορά,  έλεγχος)  με  στόχο  την  αποτροπή 
υπέρβασης των ορίων που έχει ορίσει η εταιρεία. 
 
Βάσει  της  ανωτέρω  ανάλυσης  καθώς  και  του  επιπέδου,  της  φύσης  και  πολυπλοκότητας  των 
δραστηριοτήτων  της  εταιρείας  και  τις  προοπτικές  επέκτασής  της  σε  νέες  αγορές  και  προϊόντα,  οι 
κίνδυνοι χαρακτηρίζονται σε επί μέρους κατηγορίες σημαντικότητας. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της 
εταιρείας ως Υψηλοί Κίνδυνοι χαρακτηρίζονται ο Πιστωτικός Κίνδυνος, ο Λειτουργικός Κίνδυνος και ο 
Κίνδυνος Ρευστότητας.  
 
Τα  ανεκτά  επίπεδα  κινδύνου  της  PRELIUM  ΑΕΠΕΥ  καθορίζονται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της 
εταιρείας,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  σχετικές  αποφάσεις  της  Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.  Οι  διαδικασίες  Διαχείρισης  Κινδύνων  είναι  αποτέλεσμα  των  αποφάσεων  του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεων των ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών της εταιρείας. 
 
Η τήρηση των διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων είναι ευθύνη όλων των στελεχών και η εποπτεία 
είναι  ευθύνη  της  υπηρεσίας  Διαχείρισης  Κινδύνων.  Η  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Κινδύνων  εκτιμά  την 
πορεία  της  εταιρείας  από  άποψη  έκθεσης  σε  νέους  κινδύνους  και  από  άποψη  ελέγχου  των 
υπαρχόντων κινδύνων. 
 

2.4. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

2.4.1. Πιστωτικός κίνδυνος 
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Η  Εταιρεία  εκτίθεται  σε  πιστωτικό  κίνδυνο,  ο  οποίος  επέρχεται  όταν  το  αντισυμβαλλόμενο  μέρος 
αδυνατεί  να  εξοφλήσει  πλήρως  τα  ποσά  που  οφείλει  στην  Εταιρεία,  όταν  αυτά  καθίστανται 
ληξιπρόθεσμα.  Η  Διοίκηση  της  Εταιρίας  διαχειρίζεται  ορθολογικά  την  έκθεσή  της  σε  πιστωτικό 
κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Για  τη  μείωση  του  πιστωτικού  κινδύνου,  λαμβάνονται  υπόψη  η  πιστοληπτική  ικανότητα  του 
αντισυμβαλλόμενου,  ο  κίνδυνος  της  χώρας  αλλά  και  ο  τομέας  της  οικονομίας  στον  οποίο 
δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. 
 
Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ 
γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 
10%  των  εποπτικών  ιδίων  κεφαλαίων  της  εταιρίας,  σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007. 
 

2.4.1.1. Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου 
 

Κεντρική  θέση  στο  πλαίσιο  διαχείρισης  κινδύνων  της  Εταιρίας  κατέχει  η  αξιόπιστη  μέτρηση  του 
πιστωτικού  κινδύνου.  Η  διαρκής  ανάπτυξη  υποδομών,  συστημάτων  και  μεθοδολογιών  για  την 
ποσοτικοποίηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη της Διοίκησης και των επιχειρηματικών μονάδων σχετικά με 
τη λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό πολιτικών και την εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων. 
 

2.4.1.2. Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται στις απαιτήσεις της Εταιρίας σε επίπεδο 
αντισυμβαλλομένου: 
(i) αξιολογείται συστηματικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και εκτιμάται το ενδεχόμενο 
αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
(ii) παρακολουθείται το ύψος της τρέχουσας έκθεσης της Εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο που 
προκύπτει από το άνοιγμα και 
(iii) εκτιμάται με βάση τα υφιστάμενα καλύμματα και εξασφαλίσεις το πιθανό ποσοστό ανάκτησης το 
οποίο ενδέχεται να εισπράξει η Εταιρία στην περίπτωση που ο πιστούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του.  Και  οι  τρεις  αυτές  συνιστώσες  μέτρησης  του  πιστωτικού  κινδύνου  είναι  ενσωματωμένες  στις 
καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρίας. 
 

2.4.1.3. Διαχείριση ορίων κινδύνων και τεχνικές μείωσης κινδύνου 
 
Η Εταιρία διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου 
εφαρμόζοντας σύστημα πιστοδοτικών ορίων. 
 
Για τον καθορισμό των ορίων πελατών λαμβάνονται υπόψη τυχόν καλύμματα ή εξασφαλίσεις τα οποία 
μειώνουν το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η παρακολούθηση των υπολοίπων έναντι των 
θεσπισμένων ορίων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση, ενώ τυχόν υπερβάσεις αναφέρονται και 
αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται και άλλες τεχνικές οι 
οποίες χρησιμοποιούνται στην Εταιρία για τον έλεγχο και τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου. 
 

2.4.1.4. Καλύμματα και εξασφαλίσεις 
 

Η  Εταιρία  λαμβάνει  καλύμματα  ή/και  εξασφαλίσεις  έναντι  των  πιστοδοτήσεων  της  σε  πελάτες, 
μειώνοντας  τον  συνολικό  πιστωτικό  κίνδυνο  και  διασφαλίζοντας  την  έγκαιρη  αποπληρωμή  των 
απαιτήσεων της. 
Η αποτίμηση των συνδεδεμένων καλυμμάτων ή/και εξασφαλίσεων πραγματοποιείται αρχικά κατά την 
στιγμή  της  έγκρισης  της  πιστοδότησης  με  βάση  την  τρέχουσα  ή  την  εύλογη  αξία  τους,  και 
επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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2.4.1.5. Πολιτική απομείωσης και σχηματισμού προβλέψεων 

 
Η Εταιρία εξετάζει συστηματικά αν υπάρχουν βάσιμες και αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία απαίτηση 
έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 
οικονομικών  καταστάσεων,  έλεγχο  απομείωσης  της  αξίας  των  απαιτήσεών  της  (impairment  test) 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη μεθοδολογία που περιγράφονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
και σχηματίζει ανάλογες προβλέψεις. 
 

Μία  απαίτηση  έχει  υποστεί  απομείωση  όταν  η  λογιστική  της  αξία  είναι  μεγαλύτερη  από  το 
αναμενόμενο ανακτήσιμο ποσό της. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας 
αξίας  των  εισπράξεων  και  της  παρούσας  αξίας  από  την  ρευστοποίηση  τυχόν  καλυμμάτων  ή 
εξασφαλίσεων σε περίπτωση αδυναμίας του αντισυμβαλλόμενου να αποπληρώσει την υποχρέωσή 
του. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Εταιρία δε θα μπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μιας απαίτησης, σχηματίζεται πρόβλεψη για την απομείωση της 
αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του 
ανακτήσιμου ποσού της απαίτησης. 
 

2.4.1.6. Διαγραφές 
 
Η  Εταιρία  αφού  έχει  εξαντλήσει  τις  δικαστικές  και  λοιπές  διαδικασίες  για  την  είσπραξη  των 
απαιτήσεων του και βάσιμα εκτιμά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, προβαίνει σε διαγραφές 
επισφαλών απαιτήσεων έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί για την απομείωση της 
αξίας τους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

2.4.1.7. Μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου πριν τον υπολογισμό των 
εξασφαλίσεων και άλλων μέτρων πιστωτικής προστασίας. 

 
Ο  παρακάτω  πίνακας  παρουσιάζει  την  μέγιστη  έκθεση  πιστωτικού  κινδύνου  της  Εταιρίας  την 
31/12/2021  και  31/12/2020,  χωρίς  να  συνυπολογίζονται  τα  καλύμματα  ή  άλλα  μέσα  πιστωτικής 
προστασίας.  Για  τα  εντός  ισολογισμού  στοιχεία,  τα  πιστωτικά  ανοίγματα  είναι  βασισμένα  στη 
λογιστική τους αξία όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 
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2.4.2. Κίνδυνος αγοράς 
 

Κίνδυνος  αγοράς  είναι  ο  υφιστάμενος  ή  μελλοντικός  κίνδυνος  για  τα  κέρδη  και  το  κεφάλαιο  που 
απορρέει από δυσμενείς μεταβολές τιμών στοιχείων του ίδιου χαρτοφυλακίου. Ο εν λόγω κίνδυνος 
προκύπτει  από  δραστηριότητες  που  συνδέονται  με  τη  λειτουργία  της  ειδικής  διαπραγμάτευσης 
(Market  Making)  σε  μετοχές  και  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα  και  την  αγοραπωλησία 
τίτλων προς επίτευξη βραχυπρόθεσμου κέρδους (Trading). Η Εταιρεία έχει θεσπίσει όρια κινδύνου ενώ 
καθημερινά  λαμβάνονται  μετρήσεις  του  δείκτη Μέγιστης  Δυνητικής  Ζημιάς  (Value  at  Risk)  για  το 
σύνολο των ιδίων θέσεων αλλά και για τα επί μέρους τμήματά του. Επιπλέον παρακολουθούνται επί 
μέρους όρια θέσεων καθώς και διάφοροι δείκτες ευαισθησίας. 
 

2.4.3. Λειτουργικός Κίνδυνος 
 

Λειτουργικό κίνδυνο διατρέχει η εταιρία να υποστεί ζημιές λόγω μη επαρκών ή κακών συστημάτων 
και διαδικασιών, τεχνικών βλαβών, απάτης, ή και εξωγενών παραγόντων (πυρκαγιές, καταστροφές, 
κλπ).  Η  εταιρία,  μέσω  του  Υπευθύνου  Διαχείρισης  Κινδύνων,  καταγράφει  και  κατηγοριοποιεί  τα 
γεγονότα  πουδύνανται  να  δημιουργήσουν  λειτουργικό  κίνδυνο,  αξιολογεί  την  αποτελεσματική 
λειτουργία  των  πληροφοριακών  συστημάτων  και  γενικότερα  παρακολουθεί  και  φροντίζει  για  την 
εξάλειψη στο μέτρο του εφικτού του λειτουργικού κινδύνου. Στόχος της εταιρίας είναι η επιδίωξη του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με την τήρηση και την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών 
της. Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει σχεδιασμό για την εύρυθμη και αδιάκοπη συνέχιση της λειτουργίας 
της σε κατάσταση ανάγκης. 
 

2.4.4. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 

Οι  συναλλαγές  της  εταιρείας  διενεργούνται  κυρίως  σε  ευρώ.  Μικρό  μέρος  των  συναλλαγών  της 
εταιρείας διενεργείται σε ξένα νομίσματα. Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι 
μικρή λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή συμμετοχή των ιδίων συναλλαγματικών διαθεσίμων μας επί των 
συνολικών ιδίων διαθεσίμων της εταιρείας με 31/12/2021. 
 

2.4.5. Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η  Εταιρία  αναγνωρίζει  ότι  η  αποτελεσματική  διαχείριση  του  κινδύνου  ρευστότητας  συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο 
να  προκύψουν  σημαντικές  οικονομικές  απώλειες.  Η  εταιρεία  επιδιώκει  να  διατηρεί  τον  κίνδυνο 
ρευστότητα  σε  χαμηλά  επίπεδα,  μέσω  της  διαθεσιμότητας  επαρκών  διαθεσίμων.  Γενικότερα,  η 
παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταμειακών εισροών 
και  εκροών  σε  χρονικές  περιόδους ώστε  κάτω  από φυσιολογικές  συνθήκες,  η  Εταιρία  να  έχει  την 
δυνατότητα να ανταποκριθεί στις  ταμειακές  της υποχρεώσεις.  Στις  31.12.2021 οι βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της εταιρείας είναι μεγαλύτερες του κυκλοφορούντος ενεργητικό κατά ευρώ 68.173,80 
έναντι της 31.12.2020 όπου οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν μικρότερες του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού κατά ευρώ 42.638,70. 
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Ανάλυση Δείκτη Ρευστότητας με 31/12/2021 
IF 09.00 ‐ Απαιτήσεις Ρευστότητας (IF9) σε χιλιάδες ευρώ 
   
 Ποσό 

Γραμμές  Στοιχείο  0010 

0010  Απαίτηση ρευστότητας 
                
36  

0020  Εγγυήσεις προς τους πελάτες    

0030  Σύνολο ρευστών στοιχείων ενεργητικού 
                
31  

0040  Μη βεβαρημένες βραχυπρόθεσμες καταθέσεις    

0050 
Σύνολο επιλέξιμων εισπρακτέων απαιτήσεων που καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός 

30 ημερών 
  

0060  Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 
                
31  

0070  Κέρματα και τραπεζογραμμάτια  5,92 

0080  Αναλήψιμα αποθεματικά κεντρικών τραπεζών    

0090  Στοιχεία ενεργητικού κεντρικών τραπεζών    

0100  Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής κυβέρνησης    

0110  Στοιχεία ενεργητικού περιφερειακών κυβερνήσεων / τοπικών αρχών    

0120  Στοιχεία ενεργητικού οντοτήτων του δημόσιου τομέα    

0130 
Αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού σε εγχώριο και ξένο νόμισμα κεντρικών 

κυβερνήσεων και κεντρικών 
τραπεζών 

  

0140 
Στοιχεία ενεργητικού πιστωτικού ιδρύματος (προστατευόμενου από την κυβέρνηση 

κράτους μέλους, 
προνομιακού δανειστή) 

24,8 

0150  Στοιχεία ενεργητικού πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών    

0160  Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα    

0170  Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α    

0180 
Στοιχεία ενεργητικού περιφερειακών κυβερνήσεων / τοπικών αρχών ή οντοτήτων του 

δημοσίου τομέα 
(κράτος μέλος, ΣΣΚ 20 %) 

  

0190 
Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής τράπεζας ή κεντρικής/περιφερειακής κυβέρνησης ή 

τοπικών αρχών ή 
οντοτήτων του δημοσίου τομέα (τρίτη χώρα, ΣΣΚ 20 %) 

  

0200  Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (ΒΠΠ2)    

0210  Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (τρίτη χώρα, CQS1)    

0220  Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (CQS1)    

0230  Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β    

0240  Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού    

0250  Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι    

0260  Μετοχές (μείζων χρηματιστηριακός δείκτης)    

0270 
Περιορισμένης χρήσης δεσμευμένες διευκολύνσεις ρευστότητας από κεντρική 

τράπεζα 
  

0280  Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (ΣΣΚ 35 %)    

0290  Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ    

0300  Σύνολο άλλων επιλέξιμων χρηματοπιστωτικών μέσων    
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2.4.6. Κίνδυνος επιτοκίου 

 
Ο  κίνδυνος  επιτοκίου  ορίζεται  ως  ο  κίνδυνος  ζημίας  που  προκύπτει  από  μεταβολές  στις  αγορές 
επιτοκίων. Οι έντοκες υποχρεώσεις της εταιρείας σε συνδεδεμένα πρόσωπα και τρίτους, που αφορούν 
ομολογιακά και μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια δεν μπορούν  να προσδώσουν υψηλό επιτοκιακό 
κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβατικά επιτόκια είναι σταθερά. 
 

2.4.7. Εύλογη αξία 
 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης 
αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 
εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1, 2 και 3 για τη μέτρηση 
της εύλογης αξίας. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών αξιών των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας που διακρατούνται στο αποσβεσμένο κόστος και των 
εύλογων αξιών τους: 
 

 
 

2.4.8. Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (Covid‐19) 
 

Η  μεταβλητότητα  που  δημιουργήθηκε  στις  διεθνείς  αγορές  και  στην  ελληνική  ήταν  ευκαιρία  για 
πολλούς επενδυτές κυρίως όμως σε όσους αποφάσισαν να επενδύσουν εκτός Ελλάδος καθώς για άλλη 
μία φορά η Ελληνική Αγορά  είναι απούσα.  Επίσης οι  κατ’  ιδίαν συναντήσεις  για προσέγγιση  νέων 
πελατών  περιορίστηκαν  πάρα  πολύ  κάτι  το  οποίo  δυσκόλεψε  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  του 
πελατολογίου  της  εταιρείας. Αρκετοί  επενδυτές απέφυγαν συναντήσεις  λόγω  της  έξαρσης  του  ιού 
αλλά και τα στελέχη της Εταιρίας είχαν λάβει οδηγίες για αποφυγή συναντήσεων για την προστασία 
τόσο των ίδιων όσο και των ευπαθών ομάδων. Τέλος κλειδί για την αντιστροφή του κλίματος και την 
σταδιακή  επιστροφή  στην  κανονικότητα  είναι  η  εύρεση  του  εμβολίου  καθώς  και  φαρμακευτικών 
αγωγών,  καθώς  η  διατήρηση  των  μέτρων  προστασίας  ναι  μεν  θα  προστατέψουν  τους  πολίτες,  το 
σύστημα υγείας και τις ευπαθείς ομάδες, η οικονομική ανάκαμψη όμως θα έρθει με πολλές δυσκολίες 
και  με  αρκετή  καθυστέρηση.  Η  Διοίκηση  της  εταιρείας  παρακολουθεί  από  πολύ  κοντά  και  σε 
συστηματική  βάση  τις  εξελίξεις  και  φροντίζει  καθημερινά  για  τη  λήψη  των  μέτρων  που  κρίνονται 
σκόπιμα  και  αναγκαία  προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η  επιχειρηματική  συνέχεια,  η  απρόσκοπτη 
λειτουργία και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. 
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2.4.9. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

 
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της 
Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. Οι 
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 
 

2.4.10. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις – Παράγοντες Κ Κινδύνου 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού «Απαίτηση του Παράγοντα Κ και εφαρμοστέοι συντελεστές» 
για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η απαίτηση του παράγοντα Κ  ισούται 
τουλάχιστον με το άθροισμα των ακολούθων: 
 
Α) Παράγοντες Κ κινδύνου για τον πελάτη (RtC) – Credit Risk, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 2 του Καν. ΕΕ 2019/2033, 
Β) Παράγοντες Κ κινδύνου για την αγορά (RTM) – Market Risk, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 3 του Καν. ΕΕ 2019/2033, 
Γ) Παράγοντες Κ κινδύνου για την επιχείρηση (RTF) – Operational Risk, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 4 του Καν. ΕΕ 2019/2033 
 
Οι ακόλουθοι συντελεστές εφαρμόζονται στους αντίστοιχους παράγοντες Κ: 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Κ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Υπό διαχείριση περιουσιακα στοιχεία που τελούν τόσο 
υπό διακριτική διαχείρηση χαρτοφυλακίου όσο και από 
μη διακριτικές (συμβουλευτικές) ρυθμίσεις  Κ‐AUM  0,02% 

Xρήματα πελατών υπό κατοχή 

K‐CMH (σε
διαχωρισμένους 
λογαριασμούς)  0,40% 

  

K‐CMH (σε μη
διαχωρισμένους 
λογαριασμούς)  0,50% 

Περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη και διαχείριση K‐ASA 0,04% 

Εκτελούμενες Εντολές Πελατών 
Συναλλαγές τοις
μετρητοίς K‐COH  0,10% 

   Παράγωγα Κ‐COH 0,01% 

Ημερήσιες συναλλακτικές ροές 
συναλλαγές τοις
μετρητοίς K‐DTF  0,10% 

   Παράγωγα Κ‐DTF 0,01% 

 
 
Η εταιρεία παρακολουθεί  την  τιμή των οικείων παραγόντων Κ σχετικά με οποιεσδήποτε τάσεις θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων. 
 

  
IF  04.00  ‐  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (IF4)       
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Ποσό  
παράγοντα 

Απαίτηση  
παράγοντα Κ 

    0010  0020 

0010  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Κ     22 

0020  Κίνδυνος για τον πελάτη     22 

0030  Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση  13.205  3 

0040 
Χρήματα  πελατών  υπό  κατοχή  — Διαχωρισμένοι
λογαριασμοί 

‐  ‐ 

0050 
Χρήματα  πελατών  υπό  κατοχή  — Μη  διαχωρισμένοι
λογαριασμοί  2.431  12 

0060  Περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη και διαχείριση  3.394  1 

0070  Εκτελούμενες εντολές πελατών — Συναλλαγές τοις μετρητοίς  5.242  5 

0080  Εκτελούμενες εντολές πελατών — Συναλλαγές παραγώγων  2.016  0 

0090  Κίνδυνος για την αγορά     ‐ 

0100  Απαίτηση για τον κίνδυνο καθαρής θέσης (K ‐NPR)     ‐ 

0110  Παρεχόμενο περιθώριο εκκαθάρισης     ‐ 

0120  Κίνδυνος για την επιχείρηση     ‐ 

0130  Αθέτηση αντισυμβαλλομένου     ‐ 

0140  0 Ημερήσια ροή συναλλαγών — Συναλλαγές τοις μετρητοίς     ‐ 

0150  Ημερήσια ροή συναλλαγών — Συναλλαγές παραγώγων     ‐ 

0160  Απαίτηση για τον κίνδυνο συγκέντρωσης (K ‐CON)     ‐ 

 
2.4.11. Κίνδυνος Συγκέντρωσης 

 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  35  η  Εταιρεία  παρακολουθεί  και  ελέγχει  τον  κίνδυνο  συγκέντρωσης  της 
σύμφωνα με  το  4ο μέρος  του  Καν.  ΕΕ  2019/2033,  με  τη  χρήση  ορθών  διοικητικών  και  λογιστικών 
διαδικασιών και αξιόπιστων μηχανισμών Εσωτερικού Ελέγχου. Για το σκοπό αυτό, υπολογίζεται η αξία 
ανοίγματος έναντι πελάτη ή ομάδας συνδεδεμένων πελατών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36. 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 το όριο σχετικά με το κίνδυνο συγκέντρωσης μιας αξίας ανοίγματος έναντι 
μεμονωμένου  πελάτη  ή  ομάδας  συνδεδεμένων  πελατών  προσδιορίζεται  ως  το  25  %  των  ιδίων 
κεφαλαίων  μιας  επιχείρησης  επενδύσεων.  Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τις 
εξαιρέσεις του άρθρου 41, η Εταιρεία δεν εμφανίζει κίνδυνο συγκέντρωσης για την περίοδο αναφοράς 
των εν λόγω Δημοσιοποιήσεων. 
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3. Άρθρο 48 (Διακυβέρνηση) 
 
3.1.  

Σε  εφαρμογή  του  ν.4514/2018  με  τον  οποίο  ενσωματώθηκε  η  Οδηγία  2014/65/ΕΕ  (MiFID  II)  στο 
ελληνικό  δίκαιο,  καθώς  και  των  σχετικών  εκδοθέντων  Εκτελεστικών  Κανονισμών  και  Ρυθμιστικών 
Τεχνικών  Προτύπων,  η  Εταιρεία  διαμόρφωσε  και  ακολουθεί  Πολιτική  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  & 
Διευθυντικών Στελεχών (εφεξής η «Πολιτική»), προς το σκοπό της διασφάλισης της συμμόρφωσης της 
ιδίας,  των  στελεχών  της,  των  υπαλλήλων  της  και  των  συνδεδεμένων  αντιπροσώπων  της,  με  τις 
υποχρεώσεις  που  υπέχει  βάσει  του  ανωτέρω  κανονιστικού  πλαισίου  σε  θέματα  εταιρικής 
διακυβέρνησης  και  παροχής  επενδυτικών  υπηρεσιών,  καθώς  και  κατάλληλους  κανόνες  για  τις 
αρμοδιότητες και  την ευθύνη  των διευθυντικών στελεχών  της και  τις προσωπικές συναλλαγές  των 
ανωτέρω προσώπων. 
 
Η παρούσα εφαρμόζεται: 
 
(α) Στο όργανο Διοίκησης της Εταιρείας (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά 
Στελέχη). 
(β) Στις ειδικές συμμετοχές στην Εταιρεία. 
 

3.2. Ορισμοί 
Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
«Όργανο Διοίκησης»: το όργανο Διοίκησης της Εταιρείας κατά την έννοια της περ. 36 του άρθρου 4 
του ν.4514/2018, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο, 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διευθύνει πραγματικά τις δραστηριότητες 
αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικά εφαρμοστέου κανονιστικού πλαισίου. 
«Διευθυντικά Στελέχη»: τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικές λειτουργίες της Εταιρείας και 
τα  οποία  είναι  υπεύθυνα  και  υπόλογα  απέναντι  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  για  την  καθημερινή 
διαχείριση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των πολιτικών σχετικά με τη διάθεση 
υπηρεσιών και προϊόντων προς τους Πελάτες από την Εταιρεία και το προσωπικό της. 
«Ειδική  συμμετοχή»:  άμεση ή  έμμεση  συμμετοχή  στην  Εταιρεία,  η  οποία αντιπροσωπεύει  το  10% 
τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του 
ν.3556/2007,  λαμβανομένων  υπόψη  των  όρων  για  την  άθροισή  τους  που  προβλέπονται  στις 
παραγράφους  2,  3,  4  και  5  του  άρθρου  13  του  ως  άνω  νόμου,  ή  η  οποία  επιτρέπει  την  άσκηση 
σημαντικής επιρροής στη διαχείριση της Εταιρείας. 
 

3.3. Εκτίμηση του μεγέθους της εταιρείας, αρχή της αναλογικότητας 
Το εύρος και η έκταση των απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης που απορρέουν από το εφαρμοστέο 
νομοθετικό  και  εν  γένει  κανονιστικό  πλαίσιο  για  την  Εταιρεία  και  η  εκτίμηση  του  βαθμού 
συμμόρφωσής της με αυτές τις απαιτήσεις προσδιορίζονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας 
(proportionality principle1), η οποία λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα της επιχείρησης επενδύσεων 
και  ειδικότερα  τις  ιδιαίτερες  συνθήκες  και  φύση,  το  μέγεθος  και  την  πολυπλοκότητα  των 
δραστηριοτήτων  της.  Η  αρχή  της  αναλογικότητας  αποσκοπεί  στην  αντιστοίχιση  των  ρυθμίσεων 
(πολιτικών, διαδικασιών, διευθετήσεων και μέτρων) εταιρικής διακυβέρνησης με το ατομικό προφίλ 
κινδύνου και το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί τη θέση και 
τα συγκεκριμένα δεδομένα της, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι των σχετικών κανονιστικών 
απαιτήσεων.  Επιχειρήσεις  επενδύσεων  που  είναι  σημαντικές  (significant)  από  άποψη  μεγέθους 
οφείλουν  να  έχουν  περισσότερο  σύνθετες  πολιτικές  και  διαδικασίες,  ενώ μικρότερες  και  λιγότερο 
σύνθετες επιχειρήσεις επενδύσεων μπορούν να υιοθετούν και να εφαρμόζουν απλούστερες πολιτικές 
και διαδικασίες. 
Για  το  σκοπό  αυτό  η  Εταιρεία  προβαίνει  σε  αυτό‐αξιολόγηση  του  μεγέθους  και  της  θέσης  της, 
προκειμένου να εκτιμήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων  της,  ώστε  σε  συνάρτηση  με  τα  δεδομένα  αυτά  να  προσδιορίσει  την  έκταση  των 
απαιτήσεων στις οποίες υπόκειται  και  να διαμορφώσει  την παρούσα Πολιτική κατά  τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στα δεδομένα αυτά. 
 
Η Εταιρεία, για την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και την εκτίμηση του μεγέθους της 
από άποψη ιδιαίτερων συνθηκών και φύσης και του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των 
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δραστηριοτήτων της, λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα κριτήρια: 
i) Το μέγεθός της με όρους συνόλου ισολογισμού, των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ή 
διαχειρίζεται και τον όγκο των συναλλαγών που διενεργούνται/διεκπεραιώνονται από αυτήν. 
ii) Τη νομική μορφή της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του εάν αποτελεί μέρος ομίλου 
επιχειρήσεων ή όχι. 
iii) Το εάν η Εταιρεία είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά ή όχι. 
iv) Το είδος των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 
που παρέχει ή/και ασκεί, αντίστοιχα, με βάση την άδεια λειτουργίας της. 
v) Τη γεωγραφική παρουσία της και το μέγεθος των δραστηριοτήτων της σε κάθε δικαιοδοσία 
(κράτος). 
vi) Το επιχειρηματικό μοντέλο και στρατηγική που ακολουθεί και εφαρμόζει, τη φύση και το 
βαθμό πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και την οργανωτική δομή 
της. 
vii) Τη στρατηγική κινδύνου, τον βαθμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου (risk appetite) και το 
πραγματικό προφίλ κινδύνου της, λαμβανομένου υπόψη και του αποτελέσματος της ετήσιας 
εκτίμησης κεφαλαιακής επάρκειας. 
viii) Την αδειοδότηση της Εταιρείας να χρησιμοποιεί εσωτερικά μοντέλα για την εκτίμηση των 
κεφαλαιακών της απαιτήσεων. 
ix) Το είδος (κατηγορία) πελατών της. 
x) Τη φύση και πολυπλοκότητα των προϊόντων, συμβάσεων ή χρηματοπιστωτικών μέσων που 
παρέχονται από αυτήν. 
 
Η Εταιρεία επανεξετάζει την εκτίμηση περί του μεγέθους της, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε τακτική 
βάση,  σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  και  στοιχεία  των  εγκεκριμένων  ετήσιων  και  των  ενδιάμεσων 
οικονομικών  καταστάσεων  που  συντάσσει  και  δημοσιεύει  κατά  περίπτωση,  καθώς  και  εκτάκτως, 
εφόσον κριθεί ότι τούτο επιβάλλεται για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω ανάληψης παροχής πρόσθετων 
ή  λιγότερων  επενδυτικών  ή/και  παρεπόμενων  υπηρεσιών  ή/και  άσκησης  πρόσθετων  ή  λιγότερων 
επενδυτικών δραστηριοτήτων κατόπιν επέκτασης ή περιορισμού, αντίστοιχα, της άδειας λειτουργίας 
της). Εφόσον απαιτείται, η Εταιρεία προβαίνει σε νέα αυτόαξιολόγηση του μεγέθους της και, εφόσον 
κριθεί  ότι  απαιτείται,  αναθεωρεί  αντίστοιχα  την  παρούσα  Πολιτική,  σύμφωνα  με  όσα  ειδικότερα 
προβλέπονται στον όρο 9 αυτής. 
Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του έχει καθορίσει 
ότι  η  Εταιρεία  δεν  είναι  σημαντική  από  άποψη  μεγέθους,  μεταξύ  των  εταιρειών  –  μελών  του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και παρεπόμενες 
υπηρεσίες και έχουν έδρα στην Ελλάδα (ιδιαίτερων συνθηκών και φύσης και του μεγέθους και της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της). 
 

3.4. Πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας 
Η  Εταιρεία  οφείλει  να  διαθέτει  τουλάχιστον  δύο  (2)  πρόσωπα  που  πληρούν  τις  απαιτήσεις  της 
νομοθεσίας και ειδικότερα των άρθρων 80 και 83 του ν.4261/2014 και διευθύνουν πραγματικά την 
επιχειρηματική δραστηριότητά της. Τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να διαθέτουν το πιστοποιητικό 
καταλληλότητας  για  την  παροχή  επενδυτικών  συμβουλών  (περ.  γ’  της  παρ.  1  του  άρθρου  93 
ν.4514/2018). 
 
Τα πρόσωπα της Εταιρείας τα οποία πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητές της σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παρ. 6 ν.4514/2018 (ανώτερα διευθυντικά στελέχη) είναι: 

➢ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ της Εταιρείας, Χαρίδημος Γιαννίρης και 

➢ Το μέλος του ΔΣ, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος 
 

3.5. Ευθύνη ανώτερων διευθυντικών στελεχών 
Κατά την εσωτερική κατανομή των λειτουργιών της Εταιρείας, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 
και κατά περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ασκεί την εποπτική λειτουργία της Εταιρείας, 
ευθύνονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει 
του  ν.4514/2018.  Προς  το  σκοπό  αυτό  το  ΔΣ  αξιολογεί  και  επανεξετάζει  περιοδικά  την 
αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των πολιτικών, των 
ρυθμίσεων  και  των  διαδικασιών  που  έχουν  θεσπιστεί  για  τη  συμμόρφωση  της  Εταιρείας  με  τις 
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υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  δυνάμει  του  ν.4514/2018  (οδηγίας  2014/65/EΕ)  και  λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση τυχόν αδυναμιών. 
Εάν για συγκεκριμένο θέμα δεν ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό ποιος είναι αρμόδιος (εταιρικό 
όργανο  ή  ανώτερο  διευθυντικό  όργανο  κλπ.)  για  την  τήρηση  των  σχετικών  κανόνων,  τεκμήριο 
αρμοδιότητας έχει ως προς τα ζητήματα αυτά, πέραν του Διευθυντή του αντίστοιχου Τμήματος της 
Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. 
Το ΔΣ συλλογικά είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και τη διατήρηση των οργανωτικών απαιτήσεων της 
Εταιρείας  και  για  το  λόγο  αυτό  λαμβάνει  τακτικά,  και  τουλάχιστον  σε  ετήσια  βάση,  από  τις  κατά 
περίπτωση αρμόδιες μονάδες της Εταιρείας γραπτές εκθέσεις σχετικά με τα ζητήματα που καλύπτουν 
οι  διατάξεις  της  παρούσας,  στις  οποίες  ιδίως  αναφέρεται  εάν  ελήφθησαν  κατάλληλα  διορθωτικά 
μέτρα ίασης τυχόν αδυναμιών. 
 
4. Άρθρο 49 – Ίδια Κεφάλαια 
 
Σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  αριθμό  2019/2033  η  σύνθεση  των  ιδίων 
κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων αποτελούνται από  το άθροισμα του οικείου κεφαλαίου 
κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και του κεφαλαίου της 
κατηγορίας 2. 

 

   ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

  

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2019/2033 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27^{ης} Νοεμβρίου 2019 

  

     
Ημερ.: 
31/12/2021 

      (ποσά σε χιλ. €) 

0010  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  266 

0020  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1  266 

0030  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1  266 

0040  Πλήρως καταβεβλημένα κεφαλαιακά μέσα  571 

0050  Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  0 

0060  Κέρδη εις νέον  ‐49 

0070  Κέρδη εις νέον από προηγούμενα έτη  ‐51 

0080  Επιλέξιμο κέρδος  2 

0090  Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα    

0100  Άλλα αποθεματικά  ‐250 

0110  Δικαιώματα μειοψηφίας που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαια CET1    

0120  Προσαρμογές στο CET1 λόγω εποπτικών προσαρμογών    

0130  Λοιπά κεφάλαια    

0140 
(‐  )  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ  ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΟΙΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1  ‐6 

0150  (‐ ) Ίδια μέσα CET1    

0160  (‐ ) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1    

0170  (‐ )Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1    

180  (‐ ) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα CET1    

190  (‐) Ζημίες της τρέχουσας χρήσης    

200  (‐ ) Υπεραξία    

210  (‐) Λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού  ‐6 
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220 

(‐  )  Αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  που  βασίζονται  σε 
μελλοντική  κερδοφορία  και  δεν  προκύπτουν από προσωρινές  διαφορές 
πλην των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων    

230 
(‐  ))  Ειδικές  συμμετοχές  εκτός  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  που 
υπερβαίνουν το 15 % των ιδίων κεφαλαίων    

240 

(‐  )Συνολικές  ειδικές  συμμετοχές  σε  επιχειρήσεις  εκτός  των  οντοτήτων 
του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  που  υπερβαίνουν  το  60  %  των  ιδίων 
κεφαλαίων τους    

250 
(‐  )  Μέσα  CET1  οντοτήτων  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  όπου  η 
επιχείρηση επενδύσεων δεν έχει σημαντική επένδυση    

260 
(‐  )Μέσα  CET1  οντοτήτων  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  όπου  η 
επιχείρηση επενδύσεων έχει σημαντική επένδυση    

270 
(‐  )  Περιουσιακά  στοιχεία  συνταξιοδοτικών  ταμείων  προκαθορισμένων 
παροχών    

280  (‐ ) Λοιπές αφαιρέσεις    

290  CET1: Άλλα στοιχεία κεφαλαίου, αφαιρέσεις και προσαρμογές    

300  ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1  ‐ 

420  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2  ‐ 

 
5. Άρθρο 50 (Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων) 

 
Η Prelium Α.Ε.Π.Ε.Υ σύμφωνα με τη οδηγία 2021/65/ΕΕ και τον νόμο Ν. 4514/2018 κατατάσσεται στην 
Κατηγορία 2 και υποβάλει τριμηνιαία αναφορά στις αρμόδιες αρχές 
Για  τις  ΕΠΕΥ  της  κατηγορίας  2  οι  απαιτήσεις  ιδίων  κεφαλαίων  ορίζεται ως  το  μεγαλύτερο  από  τα 
ακόλουθα: 
α) η οικεία απαίτηση παγίων εξόδων, ήτοι 25% των παγίων εξόδων του προηγούμενου έτους, 
β) η οικεία μόνιμη ελάχιστη απαίτηση (αρχικού κεφαλαίου) ή 
γ) η οικεία απαίτηση του παράγοντα Κ 

 

   IF 02.01 ‐ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (IF2.1)  31/12/2021  

      Ποσό 

      0010 

0010  Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων  150 

0020  Μόνιμη ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση  150 

0030  Απαίτηση παγίων εξόδων  107 

0040  Συνολική απαίτηση του παράγοντα Κ  22 

   Μεταβατικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων    

0050  Μεταβατική απαίτηση με βάση τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του ΚΚΑ    

0060  Μεταβατική απαίτηση με βάση τις απαιτήσεις παγίων εξόδων    

0070 

Μεταβατική απαίτηση για επιχειρήσεις επενδύσεων που προηγουμένως 
υπόκειντο 
μόνο σε απαίτηση αρχικού κεφαλαίου    

0080 
Μεταβατική απαίτηση με βάση την απαίτηση αρχικού κεφαλαίου κατά τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας    

0090 

Μεταβατική απαίτηση για επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν διαθέτουν 
άδεια 
παροχής ορισμένων υπηρεσιών    

0100  Μεταβατική απαίτηση ύψους τουλάχιστον 250 000 EUR    
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   Υπομνηματικά στοιχεία    

0110  Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων    

0120  Καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια    

0130  Συνολική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων  150 

 

 

   IF 02.02 ‐ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (IF2.2)  31/12/2021  

     Ποσό 

      0010 

0010  CET 1 Ratio  177,43% 

0020  Surplus(+)/Deficit(‐) of CET 1 Capital  182 

0030  Tier 1 Ratio  177,43% 

0040  Surplus(+)/Deficit(‐) of Tier 1 Capital  154 

0050  Own Funds Ratio  177,43% 

0060  Surplus(+)/Deficit(‐) of Total capital  116 

 
Τα  ίδια  κεφάλαια  της  Prelium  ΑΕΠΕΥ  στις  31/12/2022  ήταν  266  χιλ.  ευρώ  ενώ  η  απαίτηση  ιδίων 

κεφαλαίων υπολογίστηκε με βάση τον ανωτέρω πίνακα στις 150 χιλ. ευρώ.  

Ο δείκτης CET1 είναι 177,43% με ελάχιστο το 56% βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033.  
Για  τον  υπολογισμό  του  παράγοντα  K‐NPR,  η  απαίτηση  ιδίων  κεφαλαίων  για  τις  θέσεις  του 
χαρτοφυλακίου  συναλλαγών  της  επιχείρησης  που  διενεργεί  συναλλαγές  για  ίδιο  λογαριασμό, 
υπολογίζονται  χρησιμοποιώντας  την  τυποποιημένη  προσέγγιση  που  προβλέπεται  στο  τρίτο  μέρος 
τίτλος IV κεφάλαια 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
 
 

 
6. Άρθρο 51 – Πολιτική και Πρακτικές Αποδοχών 
 

Άρθρο 450 παρ.1α) Πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιείται 

για  τον  καθορισμό  της  πολιτικής  αποδοχών,  καθώς  και  τον  αριθμό  των  συνεδριάσεων  που 

πραγματοποίησε το κύριο όργανο που επιβλέπει τις αποδοχές στη διάρκεια του οικονομικού έτους, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση και τα καθήκοντα της 

επιτροπής αποδοχών, τον εξωτερικό σύμβουλο του οποίου οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για τον 

καθορισμό της πολιτικής αποδοχών και τον ρόλο των λοιπών εμπλεκομένων. 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό της εταιρείας. Η 

πολιτική αυτή σαν σκοπό έχει την πλήρη διαφάνεια εντός της εταιρείας καθώς και την σύνδεση της 

Πολιτικής  Αμοιβών  με  τους  στρατηγικούς  στόχους  της  εταιρείας,  τις  αξίες,  τις  επιδιώξεις  και  τα 

μακροπρόθεσμα  συμφέροντά  της,  την  αποφυγή  σύγκρουσης  συμφερόντων  και  την  αποφυγή 

ενθάρρυνσης της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων. Ταυτόχρονα, πρόσβαση στην Πολιτική αυτή έχει 

όλο  το  προσωπικό  της  Εταιρείας.  Αξιολογείται  δε  ετησίως  από  το  Τμήμα  Εσωτερικού  Ελέγχου  της 

Εταιρείας  ενώ,  επίσης,  τουλάχιστον  ετησίως  αποτελεί  αντικείμενο  συζητήσεως  στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας.  
Η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας καλύπτει τις τακτικές και τις πρόσθετες‐έκτακτες αποδοχές και 
αμοιβές (bonus), σε σχέση με όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων, των οποίων οι αποδοχές συνδέονται με 
καθήκοντα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά κινδύνου της Εταιρείας. 
Η εν λόγω πολιτική καλύπτει κάθε επίπεδο της οργανωτικής δομής, με ιδιαίτερη έμφαση στις αμοιβές 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων στελεχών και υπαλλήλων που συμμετέχουν 
στις αποφάσεις για την ανάληψη και τη διαχείριση κινδύνων για λογαριασμό της εταιρείας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, εφαρμογή και αναθεώρηση 
της παρούσας πολιτικής. Δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Αποδοχών καθώς η εταιρεία δεν εμπίπτει στα 
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κριτήρια  της  κείμενης  νομοθεσίας.  Δε  χρησιμοποιήθηκε  εξωτερικός  σύμβουλος,  ο  οποίος  να 
συμμετείχε στη διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας. 
 
Άρθρο 450 παρ.1β) Πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ αμοιβής και επιδόσεων. 
Σε περίπτωση που οι αμοιβές συνδέονται με τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των παροχών βασίζεται 
σε ένα συνδυασμό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόμου, του τμήματος στο οποίο ανήκει και των 
συνολικών οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Κατά την αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων 
λαμβάνονται υπόψη ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια. 
 
Άρθρο  450  παρ.1γ)  Σημαντικότερα  χαρακτηριστικά  σχεδιασμού  του  συστήματος  αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένων  πληροφοριών  σχετικά  με  τα  κριτήρια  που  χρησιμοποιούνται  για  τη 
μέτρηση των επιδόσεων και την προσαρμογή των αμοιβών στον κίνδυνο και τα κριτήρια πολιτικής 
περί αναβολής και κατοχύρωσης των αμοιβών. 
Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων : 
- Συμβολή στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας, ειδικά των εργαζομένων σε μη υποστηρικτικές 

υπηρεσίες  (τμήμα  πωλήσεων,  τμήμα  χρηματιστηριακών  συναλλαγών,  τμήμα  διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, κ.λπ,) 

- Πιστή εφαρμογή θεσμικού πλαισίου. 
- Τήρηση εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας  (κώδικας συμπεριφοράς προσωπικού, αποφυγή 

σύγκρουσης  συμφερόντων,  κανονισμός  παροχής  πιστώσεων,  κανονισμός  συναλλαγών 
προσωπικού, κανονισμός ξεπλύματος, διαχείρισης κινδύνων, λήψης και εκτέλεσης εντολών κ.λπ.).  

- Ικανοποίηση  πελατών  (μακροχρόνια  συνεργασία  πελάτη  με  την  Εταιρεία,  μικρός  αριθμός 
παραπόνων, κ.λπ.) 

- Γενικότερη συμπεριφορά του εργαζομένου. 
 
Άρθρο 450 παρ.1δ) Αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που ορίζεται σύμφωνα 
με  το  άρθρο  94  παράγραφος  1  στοιχείο  ζ)  της  οδηγίας  2013/36/ΕΕ,  οι  συνολικές  αποδοχές 
διακρίνονται σε σταθερές και μεταβλητές.  
Η διοίκηση  της Εταιρίας δύναται  να ορίζει  τη δέουσα αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών 
αποδοχών. Αναφορικά με κριτήρια αναβολής  καταβολής  και  κατοχύρωσης αμοιβών η  εταιρεία θα 
δύναται να αναστείλει εφόσον έχουν θεσπιστεί ή δοθεί, την καταβολή σημαντικού μέρους, και σε κάθε 
περίπτωση τουλάχιστον 50% των μεταβλητών αποδοχών εφόσον αυτές κρίνεται ότι έχουν ουσιώδη 
αντίκτυπο στο προφίλ  κινδύνου  της Εταιρείας σε σχέση με  την  εκάστοτε Οικονομική συγκυρία. Οι 
πληρωτέες αποδοχές που τελούν υπό αναστολή κατοχυρώνονται κατ’ αναλογία του εναπομένοντος 
χρονικού διαστήματος μέχρι τη λήξη της περιόδου αναστολής. 
Όταν δε το μεταβλητό μέρος των αποδοχών αφορά σε ιδιαίτερα υψηλό ποσό, αναστέλλεται η 
καταβολή του τουλάχιστον σημαντικού ποσοστού του ποσού. Η χρονική διάρκεια της αναστολής θα 
καθορίζεται  με  βάση  τον  επιχειρηματικό  κύκλο,  τη  φύση  και  τους  κινδύνους  της  επιχειρηματικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης, καθώς και τις δραστηριότητες του εν λόγω μέλους του προσωπικού. 
 
Άρθρο  450  παρ.1ε)  Πληροφορίες  σχετικά  με  τα  κριτήρια  επίδοσης,  στα  οποία  βασίζονται  το 
δικαίωμα  απόκτησης  μετοχών,  τα  δικαιώματα  προαίρεσης  ή  οι  μεταβλητές  συνιστώσες  των 
αποδοχών. 
Δεν υφίσταται δικαίωμα απόκτησης μετοχών και δικαιώματα προαίρεσης  
 
Άρθρο 450 παρ.1στ) Κύριες παράμετροι και αιτιολογία για τη χρήση μεταβλητών συνιστωσών και 
κάθε άλλης μη χρηματικής παροχής. 
Η Εταιρεία δίδει επίδομα παραγωγικότητας (bonus) το ύψος του οποίου είναι ποσοστό επί της αξίας 
των προμηθειών ή αμοιβών που εισπράττει η Εταιρεία από υπηρεσίες που θα παρέχει σε πελάτες που 
σύστησε  σε  αυτήν  ο  εργαζόμενος.  Η  Εταιρεία  κρίνει  ότι  το  εν  λόγω  επίδομα  δεν  έχει  ουσιώδη 
αντίκτυπο  στο  προφίλ  κινδύνου  της  εταιρείας  κατ’  εφαρμογή  της  Εγκυκλίου  48/11.5.2012  της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Η Εταιρεία δύναται να δίδει οικειοθελείς παροχές, οι οποίες είναι ελεύθερα ανακλητές οποτεδήποτε 
χρηματικές  ή  σε  είδος  παροχές  (π.χ.  οδοιπορικά  έξοδα,  χρήση  υπηρεσιακών  οχημάτων,  κ.ά.).  Η 
εταιρεία δύναται να παρέχει σε εργαζομένους της πρόσθετες παροχές είτε για επιβράβευση αυτών 
είτε για διευκόλυνση τους κατά την παροχή των υπηρεσιών τους προς την εταιρεία. Η εταιρεία έχει τη 
δυνατότητα να ανακαλέσει αυτές οποτεδήποτε και να παύσει τη χορήγησή τους. 
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7. Ποσοτικές Πληροφορίες Άρθρου 450 Κανονισμού ΕΕ 575 / 2013 
Οι  συνολικές  ποσοτικές  πληροφορίες  αναφορικά  με  τις  αποδοχές  του  προηγούμενου  έτους, 
κατανεμημένες  σε  αποδοχές  ανώτερων  διοικητικών  στελεχών  και  αποδοχές  μελών  προσωπικού, 
έχουν ως εξής: 
 

   Επιχειρηματικός Τομέας 

  
Διαπραγμάτευση και πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων 

Λοιπά Τμήματα 

Συνολικές αποδοχές 23 196.244,11  7  87.903,38 
     

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 
(€):  

  

Από αυτές σε: 
Ανώτερα διευθυντικά
στελέχη & Διοίκηση 

Μέλη προσωπικού 

Αριθμός Ποσό Αριθμός  Ποσό

Αριθμός δικαιούχων αμοιβών 

i.      Σταθερές αποδοχές   3 82.968,69  26  198.778,80 

ii.     Μεταβλητές αποδοχές   0 0,00  1  2.400,00 

  

Μορφές μεταβλητών αποδοχών σε: 

i.      Μετρητά   0 0,00  0  0,00 

ii.     Μετοχές   0 0,00  0  0,00 

iii.     Χρηματοπιστωτικά  μέσα 
συνδεδεμένα  με  
μετοχές και άλλες κατηγορίες 

0 
0,00  0  0,00 

 

Αναβαλλόμενες αμοιβές   0 0,00  0  0,00 

i.      Κατοχυρωμένες αμοιβές   0 0,00  0  0,00 

ii.      Μη  Κατοχυρωμένες 
αμοιβές  

0  0,00  0  0,00   

Αναβαλλόμενες αμοιβές οι 
οποίες έχουν  
αποφασισθεί να 
καταβληθούν κατά το  
οικονομικό έτος, που 
καταβλήθηκαν και  
μειώθηκαν μέσω 
αναπροσαρμογών με  
βάση την επίδοση   0  0,00     0,00 

 

Νέες πληρωμές λόγω: 

i. Πρόσληψης   0 0,00  11  22.458,14 

ii. Απόλυσης  0 0,00  11  13.670,40 

  

Ποσά αποζημιώσεων λόγω 
αποχώρησης που  
κατεβλήθησαν κατά το 
οικονομικό έτος  0,00  513,33 

 

Αριθμός των δικαιούχων 
αποζημίωσης   0  1

 

Το υψηλότερο ποσό 
αποζημίωσης που  0,00  513,33
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κατεβλήθη σε ένα 
μεμονωμένο πρόσωπο  

Αριθμός ατόμων που 
αμείβονται με  
τουλάχιστον 1 εκ. ευρώ 
οικονομικό έτος   0  0
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8. Μέρος Β΄ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 80‐88 του 
Ν.4261/2014 

 
8.1. Άρθρο 80 – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα πλέγμα κανόνων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών του 
διοικητικού  συμβουλίου  της  Εταιρίας,  των  διευθυντικών  στελεχών  που  έχουν  επιφορτιστεί  με  την 
ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας της και των μετόχων που αποτελούν τους ιδιοκτήτες της. 
Μερικοί από τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, όπως 
για  παράδειγμα  τον  Κώδικα  Εταιρικής  Διακυβέρνησης,  το  Ν.3016/2002,  το  Ν.3693/2008,  το 
Ν.3884/2010 και το Ν.2190/1920, δεν έχουν όμως πλήρη εφαρμογή στην Εταιρεία εξαιτίας του ότι 
αυτή  δεν  είναι  εισηγμένη  σε  οργανωμένη  αγορά,  αλλά  σε  μεγάλο  βαθμό  η  εφαρμογή  τους  στην 
Εταιρεία βασίζεται στη βέλτιστη πρακτική και την απλή λογική της «χρηστής διαχείρισης». Σκοπός της 
εταιρικής διακυβέρνησης είναι η διασφάλιση της αποδοτικότητας των περιουσιακών στοιχείων και 
των κεφαλαίων που απασχολεί η Εταιρεία, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μακροπρόθεσμη αξία 
της υπέρ των συμφερόντων των μετόχων της. 
Η Εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου των ακολουθούμενων πρακτικών λειτουργίας 
και διοίκησης, ώστε να προαχθεί η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα. 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη δραστηριότητα με σκοπό τη διασφάλιση 
της  λειτουργίας  της  Εταιρείας,  σύμφωνα  με  τους  επιχειρηματικούς  στόχους,  την  πολιτική  και  τις 
διαδικασίες της. Η Υπηρεσία αυτή έχει θεσμοθετήσει συγκεκριμένες Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 
της  Εταιρείας  και  διενεργεί  ελέγχους  για  την  εφαρμογή  τους  από  τις  διάφορες  διευθύνσεις  και 
τμήματα της Εταιρείας, προβαίνοντας κατά περίπτωση σε παρατηρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία 
και την αποφυγή ανεπιθύμητων κινδύνων. 
 

8.2. Άρθρο 81 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 
 

Επωνυμία  :  PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Φύση δραστηριοτήτων  :  Η  PRELIUM  Α.Ε.Π.Ε.Υ.  είναι  Εταιρεία  Παροχής  Επενδυτικών 
Υπηρεσιών. Βάσει του Καταστατικού της και της σχετικής άδειας, 
που  έχει  λάβει  από  την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς,  παρέχει  σε 
πελάτες  της  επενδυτικές  και  παρεπόμενες  υπηρεσίες,  ως  αυτές 
νοούνται  στις  διατάξεις  του  παραρτήματος  Ι  του  Ν.  4514/2018 
«Αγορές  χρηματοπιστωτικών  μέσων  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

Γεωγραφική θέση  :  Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, Σόλωνος 45 106 72 

Κύκλος Εργασιών   :  1.375.807,17 

Αποτελέσματα προ φόρων  :  ‐50.275,97 

Αριθμός εργαζομένων (την 
31/12/2021) 

:  18 

Φόρος επί των αποτελεσμάτων  :  ‐ 

Εισπραττόμενες δημόσιες 
επιδοτήσεις 

:  ‐ 

 
 

8.3. Άρθρο 82. Δημοσιοποίηση στοιχείων ενεργητικού  
 

Η  Εταιρεία  στις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  της  δημοσιοποιεί  τη  συνολική  απόδοση  των 
στοιχείων του ενεργητικού της, η οποία υπολογίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμά της διαιρούμενο προς 
το ύψος του ενεργητικού της.  
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8.4.  Άρθρο 83 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη 
διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη στρατηγική 
και υιοθετεί τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.  
Στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  συμμετέχουν  το  σύνολο  των  προσώπων  που  διευθύνουν 
πραγματικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας και είναι επιφορτισμένα με την εκπροσώπησή της και 
πρέπει να διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας που χορηγείται από 
την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  για  την  παροχή  επενδυτικών  συμβουλών  ή  ανώτερο  αυτού  όπως 
προβλέπεται από τον νόμο.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη 
διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη στρατηγική 
και υιοθετεί τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.  
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εκλέγεται  από  τη  Γενική  Συνέλευση.  Μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
εκλέγονται  πρόσωπα,  που  διαθέτουν  τις  απαιτούμενες  στην  απόφαση  4/452/1.11.2007  του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προϋποθέσεις εντιμότητας, ακεραιότητας και 
φήμης, επαγγελματικής εμπειρίας και επάρκειας και η φερεγγυότητά του. Ο διορισμός των μελών του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου,  αναλόγως  του  αν  είναι  επιφορτισμένα  με  την  εκπροσώπηση  της  Εταιρείας  ή  όχι, 
διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. 
 

8.5.  Άρθρο 84 – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
1. Η Εταιρεία δεν διαθέτει θυγατρικές. 
2. Η  Εταιρεία  κατά  τον  καθορισμό  και  την  εφαρμογή  του  συνόλου  των  πολιτικών  αποδοχών, 

συμμορφώνεται προς  τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό που ενδείκνυται προς  το 
μέγεθος,  την  εσωτερική  οργάνωση  και  τη  φύση,  το  αντικείμενο  και  την  πολυπλοκότητα  των 
δραστηριοτήτων της:  
α)   η  πολιτική  αποδοχών  συνάδει  και  προάγει  την  ορθή  και  αποτελεσματική  διαχείριση  των 

κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ μέρους της Εταιρείας,  
β)   η πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις 

αξίες  και  τα  μακροπρόθεσμα  συμφέροντα  της  Εταιρείας  και  περιλαμβάνει  μέτρα  για  την 
αποφυγή αντικρουόμενων συμφερόντων,  

γ)   τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υιοθετούν και περιοδικά αναθεωρούν τις 
γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη της υλοποίησής 
της,  

δ)   η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε κεντρικό 
και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο, όπως ασκείται από τη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως 
προς την αξιολόγηση και εφαρμογή της τρέχουσας εταιρικής Πολιτικής Αποδοχών. 

 

8.6. Άρθρο  85  –  ΙΔΡΥΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΚΑΤ’  ΕΞΑΙΡΕΣΗ  ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

N/A. 
 

8.7. Άρθρο 86 – ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
 

Στην  περίπτωση  μεταβλητών  στοιχείων  αποδοχών,  ισχύουν  οι  αρχές  του  παρόντος  άρθρου 
επιπρόσθετα  και  βάσει  των  ιδίων  προϋποθέσεων  με  εκείνες  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  84, 
τηρουμένων των ειδικότερων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας: Η Εταιρεία χορηγεί συμβατικό 
επίδομα  παραγωγικότητος  (bonus)  σε  εργαζόμενούς  της,  το  οποίο  εξαρτάται  από  το  ύψος  των 
συναλλαγών πελατών για λογαριασμό των οποίων μεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην Εταιρεία. Το 
ύψος αυτού είναι ποσοστό επί της αξίας των προμηθειών ή αμοιβών που εισπράττει η Εταιρεία από 
υπηρεσίες που παρέχει σε πελάτες που σύστησε σε αυτήν ο εργαζόμενος. Το ύψος, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται το bonus αναφέρονται ρητώς στη σύμβαση εργασίας μεταξύ 
Εταιρείας  και  εργαζομένου.  Η  Εταιρεία  κρίνει  ότι  η  δραστηριότητα  αυτών  των  προσώπων,  που 
ακολουθούν τη στρατηγική της Εταιρείας και  των οποίων οι αμοιβές εξαρτώνται από το ύψος των 
συναλλαγών πελατών για λογαριασμό των οποίων μεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην Εταιρεία, δεν 
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έχει  ουσιώδη  αντίκτυπο  στο  προφίλ  κινδύνου  της  Εταιρείας,  κατ’  εφαρμογή  της  Εγκυκλίου 
48/11.5.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (παρ. 2.4). 
 

8.8. Άρθρο 87 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
N/A. 
 

8.9.  Άρθρο 88 – ΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

Στον ιστότοπο της Εταιρείας www.prelium.gr και, ειδικότερα, στον τομέα των Οικονομικών Στοιχείων/ 
Δημοσιοποιούμενων Πληροφοριών αναφέρονται τα μέτρα συμμόρφωσης της εταιρείας με τα άρθρα 
80 έως 87 του Ν.4261/2014. 
 
 
 


