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Βασικοί Τόποι Εκτέλεσης Ιδιωτών Πελατών (ΕΕ) 2017/576 

 

 

Μετοχές - μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου. 
 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος Ν/Ο 

ΟΧΙ 

 

 

Πέντε πρώτοι 

τόποι εκτέλεσης 

από άποψη 

όγκων 

συναλλαγών 

Όνομα και 

αναγνωριστικός 

κωδικός τόπου 

(MIC ή LEI) 

Αναλογία όγκου 

που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί 

του συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

Αγορά αξιών 

Χ.Α.,  
100% 50%   100% 

      

 

Μετοχές - μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου Εξωτερικού. 

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος Ν/Ο 

ΝΑΙ 

 

Πέντε πρώτοι 

τόποι εκτέλεσης 

από άποψη όγκων 

συναλλαγών 

Όνομα και 

αναγνωριστικός 

κωδικός τόπου 

(MIC ή LEI) 

Αναλογία όγκου 

που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί 

του συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

AK Jensen Group 

Limited 

(X-NET platform) 

 

[US Markets 

Euronext, 

Germany, Italy, 

LSE]     

 

 

100% 98%   100% 
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Χρεωστικοί τίτλοι:  

i. Ομόλογα  

ii. Μέσα χρηματαγοράς 

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος Ν/Ο 

ΝΑΙ 

 

Πέντε πρώτοι 

τόποι εκτέλεσης 

από άποψη όγκων 

συναλλαγών 

Όνομα και 

αναγνωριστικός 

κωδικός τόπου 

(MIC ή LEI) 

Αναλογία όγκου 

που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί 

του συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

Τράπεζα της 

Ελλάδος,  

ii. Μέσα 

Χρηματαγοράς 

100% 100%   100% 

 Αγορά αξιών 

Χ.Α.  

i. Ομόλογα 

100% 100%   100% 

 

Πιστωτικά παράγωγα i)Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης 

εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης  

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος Ν/Ο 

ΝΑΙ 

 

 

Πέντε πρώτοι 

τόποι εκτέλεσης 

από άποψη 

όγκων 

συναλλαγών 

Όνομα και 

αναγνωριστικός 

κωδικός τόπου 

(MIC ή LEI) 

Αναλογία όγκου 

που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί 

του συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

Αγορά 

παραγώγων του 

Χ.Α.  

100% 90%   100% 
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Παράγωγα επί μετοχών  

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος Ν/Ο 

ΝΑΙ 

 

Πέντε πρώτοι 

τόποι εκτέλεσης 

από άποψη 

όγκων 

συναλλαγών 

Όνομα και 

αναγνωριστικός 

κωδικός τόπου 

(MIC ή LEI) 

Αναλογία όγκου 

που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί 

του συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

Αγορά 

παραγώγων του 

Χ.Α.  

100% 90%   100% 

      

 

Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια κλπ.) 

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος Ν/Ο 

ΝΑΙ 

 

Πέντε πρώτοι 

τόποι εκτέλεσης 

από άποψη 

όγκων 

συναλλαγών 

Όνομα και 

αναγνωριστικός 

κωδικός τόπου 

(MIC ή LEI) 

Αναλογία όγκου 

που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί 

του συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

Αγορά Αξιών του 

Χ.Α.  
100% 50%   100% 

      

 

Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 

κεφάλαια κλπ.) 

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος Ν/Ο 

ΝΑΙ 

 

Πέντε πρώτοι 

τόποι εκτέλεσης 

από άποψη 

όγκων 

συναλλαγών 

Όνομα και 

αναγνωριστικός 

κωδικός τόπου 

(MIC ή LEI) 

Αναλογία όγκου 

που 

υποβλήθηκε σε 

συναλλαγή ως 

ποσοστό επί 

του συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 
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AK Jensen Group 

Limited 

(X-NET platform) 

 

[US Markets 

Euronext, 

Germany, Italy, 

LSE]     

 

 

100% 98%   100% 

 

 

 

 

 

Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων 

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος Ν/Ο 

ΝΑΙ 

 

Πέντε πρώτοι 

τόποι εκτέλεσης 

από άποψη 

όγκων  

Αναλογία όγκου που εκτελέστηκε 

ως ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί του συνόλου 

εντολών στη συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Χρηματιστήριο 

Αθηνών 
77% 50,5% 

 

Η εταιρία έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών που να της επιτρέπει να 

επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τις εντολές των πελατών της. Στα πλαίσια της 

πολιτικής αυτής η εταιρία, λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα κριτήρια: α) τα χαρακτηριστικά του 

πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησης του ως ιδιώτη, επαγγελματία πελάτη ή επιλέξιμου 

αντισυμβαλλόμενου. β) τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη. γ) τα χαρακτηριστικά των 

χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής. δ) τα χαρακτηριστικά των 

τόπων εκτέλεσης στους οποίους μπορεί να σταλεί προς εκτέλεση η εντολή. 

Η εταιρεία δεν διαθέτει τυχόν στενούς δεσμούς, κοινές ιδιοκτησίες και δεν εντόπισε συγκρούσεις 

συμφερόντων σε σχέση με τόπους εκτέλεσης που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση εντολών·  

Δεν της καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, εκπτώσεις, επιστροφές τιμήματος ή μη χρηματικά οφέλη 

από τους τόπους εκτέλεσης και δεν έχει τροποποιήσει τον κατάλογο τόπων εκτέλεσης που 

αναφέρονται στην πολιτική εκτέλεσης της επιχείρησης. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα: ‘Χειρισμός εντολών και βέλτιστη εκτέλεση’. 


