
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Δημοσιοποίηση των τόπων εκτέλεσης και της  
ποιότητας της εκτέλεσης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων  

(Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) και κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) 2017/576) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019



 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) και τον κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, οι επιχειρήσεις επενδύσεων δημοσιοποιούν τους πέντε 

πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών για όλες τις εκτελεσθείσες 

εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρεται στο 

παράρτημα I του εν λόγω Κανονισμού. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ιδιώτες 

πελάτες δημοσιεύονται με τη μορφή που καθορίζεται στον πίνακα 1 του 

παραρτήματος II και οι πληροφορίες που αφορούν τους επαγγελματίες πελάτες 

δημοσιεύονται με τη μορφή που καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II. Η 

δημοσίευση δεν περιλαμβάνει εντολές σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ), 

και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) την κατηγορία των χρηματοπιστωτικών μέσων 

β) το όνομα και τον αναγνωριστικό κωδικό του τόπου 

γ) τον όγκο των εντολών πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο 

εκτέλεσης, εκφρασμένο ως ποσοστό επί του συνολικού εκτελεσμένου όγκου 

δ)  τον αριθμό των εντολών πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο 

εκτέλεσης, εκφρασμένο ως ποσοστό επί των συνολικών εκτελεσθεισών εντολών 

ε) το ποσοστό των εκτελεσθεισών εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) οι οποίες 

ήταν παθητικές και επιθετικές εντολές 

στ) το ποσοστό των εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) οι οποίες ήταν 

κατευθυνόμενες εντολές 

ζ) επιβεβαίωση σχετικά με το αν εκτέλεσε κατά μέσο όρο λιγότερες από μία 

συναλλαγές ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος στη συγκεκριμένη 

κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, στις οποίες οι πελάτες δίδουν συγκεκριμένες 

οδηγίες στην Εταιρία σε σχέση με τον χειρισμό των εντολών τους, η Εταιρία 

επιδεικνύει κάθε δυνατή επιμέλεια και λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να 

επιτυγχάνει για τους Πελάτες της την επιλογή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος 

ως προς την επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης των διαβιβαζόμενων εντολών τους, από την 

άποψη: 

α) της τιμής της συναλλαγής, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής, 

β) του κόστους της συναλλαγής (π.χ. τα τέλη που βαρύνουν την εκτέλεση της εντολής 

σε συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης, τα έξοδα εκκαθάρισης  και διακανονισμού), με στόχο 

τον κατά το δυνατόν περιορισμό του κόστους, χωρίς όμως τούτο να αποβαίνει εις βάρος 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

γ) της ταχύτητας εκτέλεσης της εντολής, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη 

εκτέλεση αυτής, 

δ) της πιθανότητας αα) εκτέλεσης της εντολής με κατάρτιση συναλλαγής (π.χ. 

ρευστότητα της αγοράς ως προς συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο) και ββ) 

προσήκοντος διακανονισμού της εκτελεσθείσας εντολής, με στόχο τη διασφάλιση τόσο 

της εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισμό της συναλλαγής. 

ε) του όγκου της προς κατάρτιση συναλλαγής και 



 

στ) του είδους της συναλλαγής. 

 

Παρόμοιες υποχρεώσεις υπέχει η Εταιρία και για τις ανάγκες βέλτιστης εκτέλεσης των 

εντολών του Πελάτη στην περίπτωση που η παρεχόμενη επενδυτική υπηρεσία 

συνίσταται στην υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών. 

 

Η Εταιρία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της Πολιτικής 

Χειρισμού και Εκτέλεσης των εντολών που έχει θεσπίσει, προβαίνοντας σε αλλαγές, 

όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η Εταιρία εξετάζει περιοδικά και τουλάχιστον άπαξ 

ετησίως, κατά πόσον οι Τόποι Εκτέλεσης που έχει επιλέξει και έχουν ανακοινωθεί στον 

Πελάτη με την παρούσα εξυπηρετούν επαρκώς τα συμφέροντα του Πελάτη. 

 

Στους παρακάτω πίνακες περιλαμβάνονται οι πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων 

στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση εντολές πελατών, από άποψη όγκου 

συναλλαγών, και οι πέντε  πρώτοι τόποι  εκτέλεσης, από  άποψη όγκου συναλλαγών, 

τους οποίους χρησιμοποίησε η Εταιρία για την εκτέλεση εντολών πελατών, κατά το 

έτος 2019, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ιδιώτες πελάτες (διαβίβαση εντολών) 

 

 

Κατηγορία μέσου Ομόλογα   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος Ο   

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων 
στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση 
εντολές πελατών από άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά φθίνουσα σειρά) 

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 
κατευθυνόμενων 
εντολών 

Credit Suisse Zurich  
(LEI ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 56,06% 33,46% 0,00% 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
(LEI 213800I9XHTVLX73Z109) 41,96% 65,29% 0,00% 

Edmond de Rothschild Europe  
(LEI 5493009T9IBHZZKFR082) 1,97% 1,25% 0,00% 

    

    

    

Κατηγορία μέσου Αμοιβαία Κεφάλαια   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος Ν   

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων 
στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση 
εντολές πελατών από άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά φθίνουσα σειρά) 

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 
κατευθυνόμενων 
εντολών 

Credit Suisse Zurich  
(LEI ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 69,12% 62,26% 0,00% 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
(LEI 213800I9XHTVLX73Z109) 29,30% 36,77% 0,00% 

Edmond de Rothschild Europe  
(LEI 5493009T9IBHZZKFR082) 1,58% 0,97% 0,00% 

    
 

 

 

 

 

 

 

     

    



 

Κατηγορία μέσου 
Διαπραγματεύσιμα 
Αμοιβαία Κεφάλαια   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος Ο   

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων 
στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση 
εντολές πελατών από άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά φθίνουσα σειρά) 

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 
κατευθυνόμενων 
εντολών 

Credit Suisse Zurich  
(LEI ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 72,64% 63,11% 0,00% 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
(LEI 213800I9XHTVLX73Z109) 23,83% 33,75% 0,00% 

Edmond de Rothschild Europe  
(LEI 5493009T9IBHZZKFR082) 3,53% 3,13% 0,00% 

    

    

    

Κατηγορία μέσου Μετοχές   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος O   

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων 
στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση 
εντολές πελατών από άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά φθίνουσα σειρά) 

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 
κατευθυνόμενων 
εντολών 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
(LEI 213800I9XHTVLX73Z109) 91,80% 71,22% 0,00% 

Credit Suisse Zurich  
(LEI ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 6,50% 27,68% 0,00% 

Edmond de Rothschild Europe  
(LEI 5493009T9IBHZZKFR082) 1,70% 1,10% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επαγγελματίες πελάτες (διαβίβαση εντολών) 

 

 

Κατηγορία μέσου Ομόλογα   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος Ο   

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων 
στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση 
εντολές πελατών από άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά φθίνουσα σειρά) 

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 
κατευθυνόμενων 
εντολών 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
(LEI 213800I9XHTVLX73Z109) 58,32% 64,25% 0,00% 

Credit Suisse Zurich  
(LEI ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 41,68% 35,75% 0,00% 

    

    

    

Κατηγορία μέσου Αμοιβαία Κεφάλαια   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος Ν   

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων 
στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση 
εντολές πελατών από άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά φθίνουσα σειρά) 

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 
κατευθυνόμενων 
εντολών 

Credit Suisse Zurich  
(LEI ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 62,55% 79,81% 0,00% 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
(LEI 213800I9XHTVLX73Z109) 37,45% 20,19% 0,00% 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    



 

Κατηγορία μέσου 
Διαπραγματεύσιμα 
Αμοιβαία Κεφάλαια   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος Ν   

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων 
στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση 
εντολές πελατών από άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά φθίνουσα σειρά) 

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 
κατευθυνόμενων 
εντολών 

Credit Suisse Zurich  
(LEI ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 88,18% 84,64% 0,00% 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
(LEI 213800I9XHTVLX73Z109) 11,82% 15,36% 0,00% 

    

    

    

Κατηγορία μέσου Μετοχές   

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 
συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το 
προηγούμενο έτος Ο   

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων 
στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση 
εντολές πελατών από άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά φθίνουσα σειρά) 

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 
κατευθυνόμενων 
εντολών 

Credit Suisse Zurich  
(LEI ANGGYXNX0JLX3X63JN86) 70,37% 51,70% 0,00% 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
(LEI 213800I9XHTVLX73Z109) 29,63% 48,30% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ιδιώτες πελάτες (εκτέλεση εντολών) 

 

 

Κατηγορία μέσου Ομόλογα     
Κοινοποίηση εάν < 1 
της μέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα 
κατά το 
προηγούμενο έτος Ο     

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από 
άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

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 

BANCA IMI 
(MIC IMMH) 69,21% 69,67% 60,81% 8,86% 0,00% 

ELECTRONIC BOND 
MARKET 
(MIC MOTX) 19,51% 20,14% 4,20% 15,94% 0,00% 

EUROTLX 
(MIC ETLX) 6,00% 6,53% 2,72% 3,81% 0,00% 

EXTRAMOT 
(MIC XMOT) 2,70% 2,49% 1,24% 1,24% 0,00% 

      

      

      

Κατηγορία μέσου Αμοιβαία Κεφάλαια     
Κοινοποίηση εάν < 1 
της μέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα 
κατά το 
προηγούμενο έτος Ν     
Πέντε πρώτες 
επιχειρήσεις 
επενδύσεων στις 
οποίες 
διαβιβάστηκαν προς 
εκτέλεση εντολές 
πελατών από 
άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

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 

SOCIETE GENERALE 
(MIC XSGA) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

      

      



 

      

Κατηγορία μέσου 
Διαπραγματεύσιμα 
Αμοιβαία Κεφάλαια     

Κοινοποίηση εάν < 1 
της μέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα 
κατά το 
προηγούμενο έτος Ο     
Πέντε πρώτες 
επιχειρήσεις 
επενδύσεων στις 
οποίες 
διαβιβάστηκαν προς 
εκτέλεση εντολές 
πελατών από 
άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

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 

LONDON STOCK 
EXCHANGE  
(MIC XLON) 62,38% 48,43% 48,43% 0,00% 0,00% 

AIM ITALIA  
(MIC XAIM) 20,84% 19,77% 19,77% 0,00% 0,00% 

XETRA  
(MIC XETR) 10,94% 21,55% 21,55% 0,51% 0,00% 

EURONEXT 
AMSTERDAM  
(MIC XAMS) 2,65% 3,07% 3,07% 0,00% 0,00% 

CBOE EUROPE - CXE 
ORDER BOOKS  
(MIC CHIX) 1,58% 2,34% 2,34% 0,60% 0,00% 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      



 

Κατηγορία μέσου Μετοχές     
Κοινοποίηση εάν < 1 
της μέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα 
κατά το 
προηγούμενο έτος Ο     
Πέντε πρώτες 
επιχειρήσεις 
επενδύσεων στις 
οποίες 
διαβιβάστηκαν προς 
εκτέλεση εντολές 
πελατών από 
άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

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 

HONG KONG 
EXCHANGES AND 
CLEARING LTD  
(MIC XHKG) 43,45% 1,84% 1,84% 0,00% 0,00% 

NASDAQ  
(MIC XNAS) 19,16% 16,89% 16,89% 0,00% 0,00% 

NEW YORK STOCK 
EXCHANGE, INC.  
(MIC XNYS) 16,17% 31,49% 31,44% 0,06% 0,00% 

LONDON STOCK 
EXCHANGE  
(MIC XLON) 9,56% 6,80% 6,69% 0,11% 0,00% 

XETRA  
(MIC XETR) 3,58% 16,78% 16,78% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επαγγελματίες πελάτες (εκτέλεση εντολών) 

 

 

Κατηγορία μέσου Ομόλογα     
Κοινοποίηση εάν < 1 
της μέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα 
κατά το 
προηγούμενο έτος N     

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από 
άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

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 

BANCA IMI 
(MIC IMMH) 82,15% 83,33% 65,00% 18,33% 0,00% 

EUROTLX 
(MIC ETLX) 6,16% 8,33% 5,00% 3,33% 0,00% 

ELECTRONIC BOND 
MARKET 
(MIC MOTX) 2,82% 3,33% 1,67% 1,67% 0,00% 

EXTRAMOT 
(MIC XMOT) 1,21% 1,67% 1,67% 0,00% 0,00% 

      

      

      

Κατηγορία μέσου Αμοιβαία Κεφάλαια     
Κοινοποίηση εάν < 1 
της μέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα 
κατά το 
προηγούμενο έτος N     
Πέντε πρώτες 
επιχειρήσεις 
επενδύσεων στις 
οποίες 
διαβιβάστηκαν προς 
εκτέλεση εντολές 
πελατών από 
άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

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 

SOCIETE GENERALE 
(MIC XSGA) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

      



 

      

Κατηγορία μέσου 
Διαπραγματεύσιμα 
Αμοιβαία Κεφάλαια     

Κοινοποίηση εάν < 1 
της μέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα 
κατά το 
προηγούμενο έτος N     
Πέντε πρώτες 
επιχειρήσεις 
επενδύσεων στις 
οποίες 
διαβιβάστηκαν προς 
εκτέλεση εντολές 
πελατών από 
άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

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 

LONDON STOCK 
EXCHANGE  
(MIC XLON) 45,05% 35,71% 35,71% 0,00% 0,00% 

AIM ITALIA  
(MIC XAIM) 28,51% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

XETRA  
(MIC XETR) 17,86% 26,79% 26,79% 0,00% 0,00% 

EURONEXT 
AMSTERDAM  
(MIC XAMS) 6,58% 5,36% 5,36% 0,00% 0,00% 

CBOE EUROPE - CXE 
ORDER BOOKS  
(MIC CHIX) 1,81% 5,36% 5,36% 0,00% 0,00% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      



 

Κατηγορία μέσου Μετοχές     
Κοινοποίηση εάν < 1 
της μέσης 
συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα 
κατά το 
προηγούμενο έτος N     
Πέντε πρώτες 
επιχειρήσεις 
επενδύσεων στις 
οποίες 
διαβιβάστηκαν προς 
εκτέλεση εντολές 
πελατών από 
άποψη όγκων 
συναλλαγής (κατά 
φθίνουσα σειρά) 

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 

NEW YORK STOCK 
EXCHANGE, INC.  
(MIC XNYS) 30,62% 32,86% 32,86% 0,00% 0,00% 

NASDAQ  
(MIC XNAS) 25,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

NASDAQ/NGS 
(GLOBAL SELECT 
MARKET)  
(MIC XNGS) 13,17% 1,43% 1,43% 0,00% 0,00% 

XETRA  
(MIC XETR) 11,79% 18,57% 18,57% 0,00% 0,00% 

LONDON STOCK 
EXCHANGE  
(MIC XLON) 7,17% 4,29% 4,29% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 


