ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
ΧΡΗΣΗ 2017

άρθρο 450 παρ.1ζ) συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε τις αποδοχές, µε
ανάλυση ανά επιχειρηµατικό τοµέα.
Η εταιρεία έχει ένα επιχειρηµατικό τοµέα και δεν υπάρχει περαιτέρω ανάλυση .
άρθρο 450 παρ.1η) συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε τις αποδοχές,
µε ανάλυση ανά ανώτερα διευθυντικά στελέχη και ανά µέλη του προσωπικού
των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του
ιδρύµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

ΑΝΩΤΕΡΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2

5

57.592,81

103.207,85

α) Μετρητά

0,00

0,00

β) Μετοχές

0,00

0,00

γ) Χρηµατοπ/κα µέσα

0,00

0,00

δ) Λοιπές κατηγορίες

0,00

0,00

ΧΡΗΣΗ 2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
α) Μετρητά
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

ηi) τα ποσά αµοιβής για το οικονοµικό έτος, µε διάκριση σε σταθερή και
µεταβλητή και τον αριθµό των δικαιούχων,
∆εν αφορά την εταιρεία.
ηii) τα ποσά και οι µορφές της µεταβλητής αµοιβής, µε διάκριση σε µετρητά,
µετοχές, χρηµατοπιστωτικά µέσα συνδεδεµένα µε µετοχές και άλλες κατηγορίες,
∆εν υπάρχουν µεταβλητές αµοιβές.
ηiii) τα ποσά των αναβαλλόµενων αµοιβών, µε διάκριση σε κατοχυρωµένες και
µη κατοχυρωµένες,
∆εν υπάρχουν αναβαλλόµενες αµοιβές
ηiv) τα ποσά των αναβαλλόµενων αµοιβών τα οποία έχουν αποφασισθεί να
καταβληθούν κατά το οικονοµικό έτος, που καταβλήθηκαν και µειώθηκαν µέσω
αναπροσαρµογών µε βάση την επίδοση,

∆εν υπάρχουν αναβαλλόµενες αµοιβές
ηv) οι νέες πληρωµές λόγω πρόσληψης και αποχώρησης που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος και ο αριθµός των δικαιούχων των
εν λόγω πληρωµών,
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
(0 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)
0,00 €

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
(0 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)
0,00 €

ηvi) τα ποσά των αποζηµιώσεων λόγω αποχώρησης που κατεβλήθησαν κατά το
οικονοµικό έτος, ο αριθµός των δικαιούχων και το υψηλότερο ποσό που
κατεβλήθη σε ένα µεµονωµένο πρόσωπο,
ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ
(0 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)
0,00 €

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ
ΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
0,00 €

άρθρο 450 παρ.1θ) τον αριθµό των ατόµων που αµείβονται µε τουλάχιστον 1
εκατοµµύριο EUR ανά οικονοµικό έτος, ανά µισθολογικά κλιµάκια 500 000 EUR
για τις αµοιβές από 1 έως 5 εκατοµµύρια EUR και ανά µισθολογικά κλιµάκια 1
εκατοµµυρίου EUR για τις αµοιβές 5 εκατοµµυρίων EUR και άνω
∆εν υφίστανται

