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1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με το νόμο 4261/2014 ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013. Ειδικότερα, ο νόμος αυτός εισήγαγε, μεταξύ άλλων, κανόνες
σχετικά με την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων από τις αρμόδιες αρχές
κατά τρόπο συμβατό προς τους κανόνες που προβλέπονται στον Κανονισμό
(ΕΕ) 575/2013, καθώς και τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης όσον αφορά την
προληπτική ρύθμιση και εποπτεία των ιδρυμάτων.
Ακολούθως, σε άσκηση των διακριτικών ευχερειών που του εκχωρούνται βάσει
του εν λόγω Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε μια σειρά Αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της
κεφαλαιακής επάρκειας και τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης των εποπτευόμενων
από αυτή ιδρυμάτων.
Με την Απόφαση 686/26.6.2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς όρισε πώς οι ΑΕΠΕΥ του άρθρου 31 του νόμου 4261/2014, στις
οποίες υπάγεται η «SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.», θα υπολογίζουν τις
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με όσα προβλέπονται γι’ αυτές στην
Απόφασή του 1/459/27.12.2007, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε συμμόρφωση προς
το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, η Εταιρεία υπολογίζει τις απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων της σύμφωνα με τα ισχύοντα την 31η Δεκεμβρίου 2016 και πρέπει
να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους τρεις «πυλώνες» της Ευρωπαικής
Οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις:
• Πυλώνας 1, ο οποίος καθορίζει το ελάχιστο ποσό του κεφαλαίου που θα
πρέπει να καλύπτεται σύμφωνα με τις βασικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις της
εταιρείας.
• Πυλώνας 2, ο οποίος απαιτεί από την εταιρεία να υπολογίζει πόσα πρόσθετα
κεφάλαια (αν υπάρχει ανάγκη) πρέπει να διατηρούνται προληπτικά για το
μετριασμό των κινδύνων (π.χ. πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς,
λειτουργικός κίνδυνος) στους οποίους εκτίθεται ειδικά η εταιρεία λόγω των
δραστηριοτήτων της.
• Πυλώνας 3, ο οποίος απαιτεί από την εταιρεία να γνωστοποιεί στο επενδυτικό
κοινό βασικές πληροφορίες σχετικά με τους υποκείμενους κινδύνους στους
οποίους αυτή εκτίθεται, τους ελέγχους διαχείρισης κινδύνων και την κεφαλαιακή
της θέση.
Ο σκοπός δημοσιοποίησης του παρόντος αφορά την εκπλήρωση της υποχρέωσης της εταιρείας σε σχέση με τον Πυλώνα 3. Η SAFE ΑΕΠΕΥ κάνει
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γνωστοποιήσεις σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Πυλώνας 3 τουλάχιστον
σε ετήσια βάση, το συντομότερο δυνατό μετά το τέλος του οικονομικού της
έτους στην εταιρική ιστοσελίδα, (www.safe-gr.com). Οι κανόνες επιτρέπουν στις
επιχειρήσεις να παραλείπουν ορισμένες πληροφορίες, σε ειδικά καθορισμένες
περιπτώσεις, όπου θεωρείται ότι η γνωστοποίηση περιέχει πληροφορίες οι
οποίες μπορεί να είναι ασήμαντες, ή αποκλειστικές ή εμπιστευτικές.
Επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν παραλειφθεί γνωστοποιήσεις για τέτοιου είδους
λόγους. Όλα τα στοιχεία της παρούσας δημοσιοποίησης είναι σωστά στις 28
Φεβρουαρίου 2017, εκτός και αν κάπου γίνεται διαφορετική αναφορά.
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/
27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρουσιάζονται συνοπτικά οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια της SAFE
ΑΕΠΕΥ, καθώς και των μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων, οι οποίοι αναλαμβάνονται για τις ανάγκες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες.

2. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η SAFE ADVISORS λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2190/20 περί
ανωνύµων εταιρειών του Ν 3606/2007 και του Ν 4261/2014 περί ΑΕΠΕΥ και
έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό: 7/711/14-052015, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 18/772/12-122016. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.safe-gr.com

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έχει την τελική ευθύνη τόσο για το είδος και το
μέγεθος της εταιρικής διακινδύνευσης όσο και για την παρακολούθηση της
εφαρμογής της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης των πάσης φύσεως
κινδύνων σε τακτική βάση. Επιπλέον το ΔΣ έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας. Προς το σκοπό τούτο, το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει τοποθετήσει στέλεχος ως Υπεύθυνο της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Κινδύνων επιφορτισμένο με τη:
(α) διαμόρφωση και παρακολούθηση της Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας
(β) μέριμνα για τη διατήρηση των βασικών κεφαλαίων της εταιρείας σε επίπεδα,
τα οποία να ανταποκρίνονται με τα αντίστοιχα των εκάστοτε αναλαμβανομένων
κινδύνων, οι οποίοι σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες
4

(γ) επιβεβαίωση της επάρκειας/ανοχής των εκάστοτε αποδεκτών ορίων διακινδύνευσης και διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων λόγω υπερβολικής έκθεσης σε κινδύνους με ή χωρίς τη λήψη διορθωτικών μέτρων από τη Διοίκηση.
(δ) αξιολόγηση του μείγματος ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας ως προς
τον κίνδυνο τον οποίον δύναται να ενέχει, πάντα σε σχέση με την προσδοκώμενη απόδοση και σύμφωνα με την εκάστοτε εταιρική πολιτική, η οποία
οριοθετεί τα επίπεδα κινδύνου-απόδοσης διαχρονικά και
(ε) παρακολούθηση της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων στους οποίους
μπορεί να εκτεθεί η εταιρεία λόγω λειτουργίας, μεταξύ των οποίων είναι και οι:
α) Πιστωτικοί, β) Αγοράς και Ρευστότητας, γ) Λειτουργικοί και δ) Συμμόρφωσης.
Η γραμμή αναφοράς του Υπεύθυνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων είναι
προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική, περιοδική και έκτακτη βάση όταν
απαιτείται. Συμβουλευτική σχέση του Υπεύθυνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Κινδύνων υπάρχει επίσης στο πλαίσιο των Ελεγκτικών Μηχανισμών του
Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας με την Επιτροπή Ελέγχου, την Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου και την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε τακτική
αλλά και έκτακτη βάση, για σημαντικά θέματα χρίζοντα άμεσης επίλυσης
- Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)
Η προσέγγιση η οποία έχει υιοθετηθεί είναι η «Μέθοδος του Ελάχιστου
Κεφαλαίου» (Πυλώνας 1+), όπου η εταιρεία καθορίζει σαν ελάχιστο
απαιτούμενο κεφάλαιο, αυτό το οποίο προκύπτει από τους σχετικούς
υπολογισμούς, οι οποίοι γίνονται για τον Πυλώνα 1 και ακολούθως προσθέτει
επιπλέον κεφάλαιο για κινδύνους, οι οποίοι δεν καλύπτονται καθόλου ή δεν
καλύπτονται ικανοποιητικά από τον Πυλώνα 1.
Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας έχει την
ευθύνη για την αξιολόγηση και επιμέτρηση του επιπρόσθετου κεφαλαίου. Η
ακολουθούμενη διαδικασία που ενδείκνυται περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1.

αναγνώριση/αξιολόγηση των κινδύνων (υφιστάμενοι και αναμενόμενοι)

2.

υφιστάμενα (ή προτιθέμενα) μέτρα περιορισμού/μετριασμού κινδύνων

3.

υπολογισμός της ανάγκης πρόβλεψης και κράτησης (ή μη) κεφαλαίου.

Για την αξιολόγηση επάρκειας κεφαλαίων εξετάζονται κίνδυνοι τόσο υπό «κα
νονικές», όσο και ακραίες συνθήκες με τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου σε
κατάσταση κρίσης. Οι προτάσεις του Υπεύθυνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Κινδύνων υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επ5

άρκεια κεφαλαίων της εταιρείας (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης
Κεφαλαιακής Επάρκειας – ΕΔΑΚΕ). Οι υπολογισμοί αυτοί αποτελούν τη βάση
των εκτιμήσεων και προβλέψεων για τις βραχυπρόθεσμες και μακροχρόνιες
ανάγκες κεφαλαίων της εταιρείας, ετοιμάζονται από τη Διοίκησή της και
ενσωματώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σε συνάρτηση με την εκάστοτε
στρατηγική της δραστηριοποίηση στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
-

Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Σημαντικών Κινδύνων

Η διαδικασία της αναγνώρισης και αντιμετώπισης κινδύνων, στους οποίους
εκτείθεται η εταιρεία, υλοποιείται για τις ανάγκες υπολογισμού της Κεφαλαιακής
Επάρκειας και επικαιροποιείται κατ’ ελάχιστον μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα
Διακινδύνευσης. Οι κίνδυνοι, οι οποίοι έχουν χαρτογραφηθεί και καταγραφεί
στην εταιρική Μήτρα Κινδύνων, η οποία και αυτή επικαιροποιείται σε συνεχή
βάση, είναι οι ακόλουθοι:
-

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣ
o Επιτοκίων, Συναλλάγματος και Τιμών:

Είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας δυσμενών
μεταβολών στους παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τις τιμές των αξιών των
επενδυτικών αγορών.
Η Εταιρεία, στα πλαίσια της άδειας λειτουργίας η οποία της έχει χορηγηθεί από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν δύναται να εκτελεί πράξεις διαπραγμάτευσης
για ίδιο λογαριασμό. Ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε κίνδυνο της αγοράς,
δεδομένου ότι δεν προβαίνει σε συναλλαγές και δεν έχει θέσεις σε προϊόντα τα
οποία ενέχουν τέτοιου είδους κίνδυνο.
Ο κίνδυνος συναλλάγματος δεν επηρεάζει την λειτουργία της Εταιρείας
δεδομένου ότι το σύνολο των συναλλαγών της πραγματοποιείται σε ευρώ και η
Εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. Επιπλέον, η Εταιρεία κατά την
31/12/2016 είχε μηδενικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της
εκφρασμένα σε συνάλλαγμα.
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν είχε δανειακές
υποχρεώσεις την 31/12/2016.
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους του είδους, διότι δεν έχει ίδιο
χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων. Για τα κεφάλαια των πελατών της η εταιρεία
παρακολουθεί τα επίπεδα κινδύνων αγοράς στα χαρτοφυλάκιά τους.
o Ρευστότητας (Πελατών και Εταιρείας):
Η Εταιρεία καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό και παρακολουθεί τον ταμειακό
της προγραμματισμό. Τα κεφάλαια της Εταιρείας δεν έχουν τοποθετηθεί σε
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οποιαδήποτε επένδυση πλην αυτή των διαθεσίμων για την κάλυψη πάγιων και
μεταβλητών εξόδων.
Η εταιρεία δεν έχει ίδιο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων το οποίο δεν μπορεί
να ρευστοποιηθεί άμεσα ή κάποια ανισόρροπη χρηματοοικονομική θέση μεταξύ
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της σε μακροπρόθεσμη βάση, αλλά ούτε
και εξεύρεση πόρων άμεσης χρηματοδότησης λόγω μιας έκτακτης ανάγκης.
Για τα κεφάλαια των πελατών της η εταιρεία παρακολουθεί τα επίπεδα
ρευστότητας στα χαρτοφυλάκιά τους.

o Τιτλοποιημένων Προϊόντων:
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αυτού του είδους για ίδιο λογαριασμό ή
έμμεσα για τις επενδύσεις των χαρτοφυλακίων όλων των πελατών.
o Αντισυμβαλλομένου:
Η Εταιρεία, σύμφωνα με την άδεια την οποία έχει λάβει, δεν εκτελεί ούτε
εκκαθαρίζει τις πράξεις των πελατών της, παρά μόνο πραγματοποιεί διαβίβαση
των εντολών αυτών στις συνεργαζόμενες Εκτελούσες Επιχειρήσεις και
Θεματοφύλακες προς εκτέλεση, εκκαθάριση και φύλαξη, αντίστοιχα. Τα
συνεργαζόμενα με την Εταιρεία χρηματο-πιστωτικά ιδρύματα είναι
εποπτευόμενοι φορείς που έχουν επιλεγεί από την Εταιρεία με αντικειμενικά
κριτήρια όπως η οικονομική τους ευρωστία, η φήμη και η φερεγ-γυότητά τους, η
ικανότητά τους για ορθή και αδιάλειπτη διεκπεραίωση των υπηρεσιών τους
προς την Εταιρεία και τους πελάτες αυτής, κ.α. Τα ανωτέρω κριτήρια
εξετάζονται ενδελεχώς από την Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεργασίας με
τον εκάστοτε συνεργάτη και επανεξετάζονται τουλάχιστον ετησίως ή/και όποτε
επέρχεται κάποια σημαντική μεταβολή που δύναται να επηρεάσει τις εργασίες
της Εταιρείας και την εν γένει ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους πελάτες της. Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων
αυτού του είδους επειδή συναλλάσσεται πάντοτε με τη διαδικασία της
ανταλλαγής χρημάτων με επενδυτικούς τίτλους (DVP).
o Διακανονισμού:
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων του είδους επειδή
συναλλάσσεται πάντοτε με τη διαδικασία της ανταλλαγής χρημάτων και
επενδυτικών τίτλων.
o Υπολειπόμενοι Κίνδυνοι:
Είναι ο κίνδυνος να αποδειχθούν οι τεχνικές μείωσης διαφόρων κινδύνων τις
οποίες χρησιμοποιεί η Εταιρεία λιγότερο αποτελεσματικές απ’ ότι αναμενόταν
με αποτέλεσμα να επέλθουν ζημίες πέραν των προβλέψεών της.
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Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν παρέχει οποιασδήποτε μορφής πίστωση και δεν
τοποθετείται σε χρηματοπιστωτικά μέσα για ίδιο λογαριασμό, δεν συντρέχει
ανάγκη θέσπισης κριτηρίων διασποράς ή/και συμπληρωματικών τεχνικών
απομείωσης του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλόμενου, ενώ ο κίνδυνος της
αγοράς είναι μηδενικός. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται οποιοσδήποτε υπολειπόμενος κίνδυνος.
-

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι κίνδυνοι του είδους επέρχονται όταν οι αντισυμβαλλόμενοι ως πιστωτές της
Εταιρείας αδυνατούν να εκπληρώσουν τις συμβατικές (οικονομικές) τους
υποχρεώσεις, εξοφλώντας τα ποσά που οφείλουν προς αυτή. Σημειώνεται ότι η
Εταιρεία δεν έχει λάβει άδεια για παροχή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Ως
εκ τούτου, η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις έναντι των πελατών της από
χρηματιστηριακές συναλλαγές ή παρεχόμενες πιστώσεις παρά μόνον από την
αμοιβή παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (παροχή επενδυτικών συμβουλών)
που τους χρεώνει. Παράλληλα η Εταιρεία, για την κάλυψη των διαφόρων
εξόδων της, διατηρεί καταθέσεις σε ελληνικά και αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα,
λαμβάνοντας υπόψη σε συνεχή βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που της
επιτρέπουν να επιτύχει τη βέλτιστη ρευστότητα με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο.
Η Διοίκηση της Εταιρείας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό
κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου, ως προς την τήρηση των ρευστών διαθεσίμων
της, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Από τα ανωτέρω συνεπάγεται πώς η έκθεση της Εταιρείας σε
πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου είναι ιδιαίτερα μικρή.
Αυτοί οι κίνδυνοι καλύπτονται πλήρως από τον υπολογισμό κεφαλαιακής
επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Πυλώνα 1. Η εταιρεία υπολογίζει
κεφαλαιακή πρόβλεψη βάσει της πιστωτικής κατάταξης αντισυμβαλλομένων για
την πιθανότητα πτώχευση ενός εξ’ αυτών. Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στο
ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων που δηλώνονται στην Εποπτική Αρχή.
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας αφορούν πιθανές ζημιές που σχετίζονται με:
1) το εταιρικό προσωπικό, τα συστήματα πληροφορικής, τις λειτουργικές
διαδικασίες, την κανονιστική συμμόρφωση και τις συμβατικές και
νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας ή
2) τους κινδύνους προερχόμενους από κάθε άλλη πηγή που δεν
σχετίζεται με την κατάσταση των επενδυτικών αγορών, την παροχή
πιστώσεων και τα καταστροφικά γεγονότα.
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Για τη διαχείριση των πάσης φύσεως λειτουργικών κινδύνων υπάρχουν σχετικές
διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται και αναβαθμίζονται διαχρονικά, καθώς και
ένα πλέγμα νομοθεσμικών υποχρεώσεων, τις οποίες η εταιρεία διασφαλίζει ότι
πληρούνται με την παροχή των υπηρεσιών της.
Οι κυριότεροι λειτουργικοί κίνδυνοι τους οποίους διαχειρίζεται η εταιρεία
αφορούν τη συνεχή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, την αποφυγή
ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία, τις συνθήκες απασχόλησης και την πολιτική
αμοιβών του Προσωπικού, την αποφυγή του χρηματοοικονομικού εγκλήματος
(λόγω εσωτερικής ή εξωτερικής απάτης ή κλοπής), την απαραίτητη ενημέρωση
προς τρίτους φορείς, τις πρακτικές προώθησης υπηρεσιών και την ίση
μεταχείριση των πελατών και τις συμβατικές & νομικές υποχρεώσεις με όλους
τους εκάστοτε αντισυμβαλλομένους.
Αυτοί οι κίνδυνοι καλύπτονται πλήρως από τον υπολογισμό κεφαλαιακής
επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Πυλώνα 1. Πιθανή απώλεια
στελεχών, για οποιοδήποτε λόγο, δεν αιτιολογεί περαιτέρω πρόβλεψη
κεφαλαιακής επάρκειας για τις ανάγκες του Πυλώνα 2. Το ίδιο ισχύει και για την
πολιτική αμοιβών, η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου:
α) χωρίς μεταβλητές ή εγγυημένες μεταβλητές παροχές ή αμοιβές,
β) χωρίς παρεμπόδιση δυνατότητας ενίσχυσης των κεφαλαίων της εταιρείας.
o Ασφαλιστικοί και Συνταξιοδοτικοί Κίνδυνοι:
Η εταιρεία έχει προβλέψει συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις προς εργαζομένους,
ασφαλίζει το περιεχόμενο των εγκαταστάσεών της και δεν εκτίθεται σε κίνδυνο
για τον οποίο απαιτείται άλλη πρόβλεψη κεφαλαίων για τον Πυλώνα 2.
o Κίνδυνοι Πληροφοριακών Συστημάτων:
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων &
Παθολογικών Καταστάσεων (Business Continuity Plan) και φροντίζει ώστε να
έχει εφεδρικά συστήματα και χώρους εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της και η εν γένει λειτουργία της. Η εταιρεία
υλοποιεί μονίμως ένα σχέδιο επαναλειτουργίας λόγω γεγονότος έκτακτης
ανάγκης (Business Recovery Plan) και δεν εκτίθεται σε κίνδυνο για τον οποίο
απαιτείται περαιτέρω πρόβλεψη κεφαλαίων για τις ανάγκες του Πυλώνα 2.
o Κίνδυνοι Προσωπικού και Διαδικασιών:
Η εταιρεία μεριμνά για την αποφυγή περιστατικών
Απάτης
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Οι διαδικασίες λειτουργίας προβλέπουν δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή
ανάθεσης εργασιών και ελέγχου στο ίδιο πρόσωπο που απασχολεί η εταιρεία.
Πλημμελούς συμπεριφοράς του προσωπικού και των συνεργατών
Το Οργανόγραμμα και ο Εσωτερικός Κανονισμός, είναι αναπόσπαστο μέρος
των διαδικασιών για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου.
Το Δ.Σ. αποτελείται από στελέχη με μακρά εμπειρία στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία και έχει καθημερινή ενασχόληση με τις εργασίες της.
Οι συνεργάτες της Εταιρείας είναι εποπτευόμενοι φορείς με αποτέλεσμα την
ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων απάτης.
Επιπλέον στο πλαίσιο διερεύνησης και επίλυσης των παραπόνων /καταγγελιών
που λαμβάνονται από υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες έχει θεσπιστεί
διαδικασία αντιμετώπισης καταγγελιών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται
παγιωμένη λάθος πρακτική, λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες.
Τέλος, μέσα από συνεχείς ελέγχους, παρακολουθείται η λειτουργία των
Τμημάτων της και πιστοποιείται ότι είναι σύμφωνη με τις εσωτερικές της
διαδικασίες και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο
της λειτουργίας της Διαχείρισης Κινδύνων, του Εσωτερικού Ελέγχου και της
Κανονιστικής Συμμόρφωσης συντάσσονται αναφορές οι οποίες περιλαμβάνουν
τυχόν περιστατικά τα οποία διαπιστώθηκαν ανά κατηγορία, όπως θέματα
λογιστηρίου, αναφορών, φορολογικά, νομικά, συμμόρφωσης με το κανονιστικό
πλαίσιο (περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος, ποινών, ακατάλληλης επενδυτικής
πρότασης), ασφάλειας συστημάτων, προσωπικών δεδομένων, απάτης,
δυσλειτουργίας συστημάτων της Εταιρείας, καθώς και θέματα προσωπικού.
Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο θα
μπορούσε να αξιολογηθεί ως σημαντικό για κινδύνους του είδους.
Έτσι, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο ασυνεχούς λειτουργικής
δραστηριότητας με τη χρήση είτε ακατάλληλου προσωπικού ή εσωτερικών
διαδικασιών ή και υπηρεσιών που παρέχονται με σύμβαση ανάθεσης από
εξωτερικούς συνεργάτες, για τον οποίο κίνδυνο απαιτείται μία περαιτέρω
πρόβλεψη κεφαλαίων για τις ανάγκες του Πυλώνα 2.
o Κίνδυνοι Νομικοί & Κανονιστικής Συμμόρφωσης:
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πρόγραμμα συμμόρφωσης των διαφόρων
λειτουργιών της με τα απαιτούμενα της νομοθεσίας και των κανονισμών,
αποφάσεων, αρχών και κανόνων επιχειρηματικής συμπεριφοράς, οι οποίοι
αφορούν και διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών & προϊόντων τόσο
στην εγχώρια όσο και την Ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης, η διακινδύνευση για
παντός είδους νομικά θέματα, τα οποία αφορούν τις συμβατικές σχέσεις της
εταιρείας διασφαλίζεται πλήρως.
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-

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Για την ακραία περίπτωση μιας ολικής καταστροφής της μόνιμης έδρας
λειτουργίας της εταιρείας, έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο εναλλακτικής δράσης στα
πλαίσια της επιχειρησιακής συνέχειας. Το σχέδιο αυτό διασφαλίζει, για ένα
προσωρινό χρονικό διάστημα, τη συνεχιζόμενη, καθημερινή δραστηριοποίηση
της εταιρείας και την παροχή των υπηρεσιών της προς τους πελάτες από μία
διαφορετική λειτουργική έδρα, σύμφωνα και με το ισχύον νομικό πλαίσιο
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
-

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ & ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για τη διαχείριση του κινδύνου αυτού με σκοπό την αποφυγή της όποιας
δυσφήμησης του γοήτρου της εταιρείας, ακολουθούνται διαδικασίες για την
αποφυγή παραβατικών περιστάσεων ή καταστάσεων σε συνδυασμό πάντα και
με την εφαρμογή του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας.
o Επιχειρηματικοί & Επιχειρησιακοί Κίνδυνοι:
Κίνδυνοι οι οποίοι προέρχονται από μη αναμενόμενες ζημιές λόγω της
αναποτελεσματικότητας των στρατηγικών αποφάσεων της εταιρείας, όπως είναι
επέκταση σε νέες αγορές και εξαγορές ή της συνεχούς και αδιάληπτης παροχής
υπηρεσιών προς πελάτες λόγω εκτάκτου ανάγκης υφίστανται, αλλά η εταιρεία
είναι σε θέση να τους διαχειρισθεί χωρίς περαιτέρω κεφαλαιακές απιτήσεις για
τον Πυλώνα 2.
o Κίνδυνοι Κερδοφορίας (λόγω Συγκέντρωσης):
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αυτού του είδους διότι παρέχει τις υπηρεσίες
της σε πολυάριθμο πελατολόγιο και δεν υφίσταται ανάγκη πρόβλεψης
κεφαλαίων για τις ανάγκες του Πυλώνα 2..
o Κίνδυνοι Κεφαλαίων (λόγω Στρατηγικής):
Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με το επίπεδο, τη δομή και την σταθερότητα των
εποπτικών κεφαλαίων τα οποία τηρεί η Εταιρεία και ενέχει τόσο ποσοτικές όσο
και ποιοτικές παραμέτρους οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητά της κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Η Εταιρεία προσδίδει ιδιαίτερο
βάρος στην αποτελεσματική διαχείριση του εν λόγω κινδύνου και εφαρμόζει τις
πλέον ενδεδειγμένες πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο του επιπέδου, της
διάρθρωσης και της σταθερότητας των ιδίων κεφαλαίων της προβαίνοντας στον
υπολογισμό του Συντελεστή Κεφαλαιακής Επάρκειας σύμφωνα με τη ΔΑΕΕΚ
και την Απόφαση 8/459/27.12.2007 Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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Η πάγια στρατηγική της εταιρείας από την ίδρυσή της αποσκοπεί στην εξεύρεση
νέων πελατών χωρίς επιπτώσεις για την κεφαλαιακή της επάρκεια. Η εταιρεία
προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί συνεχώς σε μεγαλύτερη κλίμακα της εγχώριας
αγοράς επωφελούμενη από τις οικονομίες κλίμακας και σκοπού, τις οποίες
μπορεί να επιτύχει για τα επόμενα τρία έτη.

o Κίνδυνοι Φήμης & Γοήτρου (ή Δυσφήμησης):
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και λειτουργεί διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου και
Κανονιστικής Συμμόρφωσης ικανές να υπερκαλύπτουν το σύνολο των
υποχρεώσεών της βάσει του θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί.
Ελέγχεται επίσης σε συνεχή βάση η απαρέγκλιτη τήρηση των σημαντικότερων
εσωτερικών διαδικασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πλημμελή
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και απώλεια φήμης. Παράλληλα, η
πολυετής εμπειρία, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και ο επαγγελματισμός των
στελεχών της ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο δυσφήμησης.
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο δυσφήμισης ή καταγγελίας και παραπόνων
των πελατών της λόγω ακαταλληλότητας λειτουργικών δραστηριοτήτων. Η
πολιτική επενδύσεων στοχεύει πάντοτε στη διαχείριση κεφαλαίων με τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια, που οριοθετούν οι ανάγκες των πελατών και δεν υφίσταται
ανάγκη πρόβλεψης κεφαλαίων του Πυλώνα 2, παρά μόνο εάν αποχωρήσουν οι
περισσότεροι πελάτες της, χωρίς να συντρέχει συμβατικός λόγος.
4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι εποπτικής φύσεως πληροφορίες αφορούν την SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ.
Πολιτική Συμμόρφωσης με τις Υποχρεώσεις Δημοσιοποίησης
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική με σκοπό τη συμμόρφωσή της ως προς τις
διατάξεις της απόφασης της Ε.Κ. 9/459/2007 όπως ισχύουν, σχετικά με τις
υποχρεώσεις δημοσιοποίησης εποπτικής φύσεως πληροφοριών για την
κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει και τη διαχείρισή τους.
Οι δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες, διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και
κατανοητό, είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές. 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.
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Συχνότητα δημοσίευσης
Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
απόφασης Ε.Κ. 9/459/2007 όπως ισχύει, σε ετήσια βάση διότι τα ειδικά
χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της, το μέγεθος και οι κατηγορίες των
εργασιών της δεν απαιτούν προς το παρόν συχνότερη δημοσίευση.
Χρόνος δημοσιοποίησης
Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Τόπος δημοσιοποίησης
Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις πληροφορίες στον ιστοχώρο της (site) στο
διαδίκτυο (www.safe-gr.com) διακεκριμένα από τις οικονομικές της καταστάσεις.
Στo Προσυμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης αναφέρεται το site της Εταιρείας
από όπου το κοινό μπορεί να αντλεί τις σχετικές πληροφορίες.
5. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Η εταιρεία υποβάλλει κάθε τρίμηνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πίνακες
υπολογισμού Κεφαλαιακής Επάρκειας, που προβλέπει η Απόφαση 8/459/
27.12.2007 της εποπτικής αρχής, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Σύμφωνα με τους
ενδεδειγμένους υπολογισμούς, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας για τις
ανάγκες του Πυλώνα 2 ανέρχεται στις 31/12/2016, στο 22.52%, έναντι 8% ως
ελάχιστου αποδεκτού ορίου του Δείκτη, όπως ορίζεται και από το σχετικό Νόμο.
-

Ίδια Κεφάλαια

Τα κεφάλαια των ΑΕΠΕΥ, για εποπτικούς σκοπούς, με βάση την Απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την
Απόφαση 2/572/23.12.2010 και τις αποφάσεις 26/606/22.12.2011 και
7/609/9.2.2012, αποτελούνται από τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τα αποτελέσματα εις νέον, ενώ
αφαιρείται η λογιστική αξία των άυλων στοιχείων ενεργητικού, όπως αυτά
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2016:
Βασικά Ίδια Κεφάλαια

(ευρώ χιλ.)

Κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων
- Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο
- Αποθεματικά και Διαφορές αναπροσαρμογής
- Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) εις νέον

50.00
0.30
127.65

13

Σύνολο Α1

177.95

Σύνολο Α3

0.00

Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+Α3)

-

177.95

Σταθμισμένο Ενεργητικό (Ανοίγματα)

Για την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας, το
σταθμισμένο ενεργητικό της εταιρείας αθροίζεται ως ακολούθως με ημερομνία
αναφοράς 31/12/2016:
Σταθμισμένο Ενεργητικό

(Ανοίγματα)

χιλ. ευρώ

Στάθμιση
Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά πελατών
λιανικής
Λοιπά ανοίγματα
Ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία
Άλλες εγκαταστάσεις, εργαλεία, έπιπλα & λοιπός
εξοπλισμός

6.

Αξία

Σταθμισμένη
Αξία

0%

179,9

0.00

100%
0%

56,3
65,5

56,3
0.00

100%

2,0

2,0

303,7

58,3

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΔΑΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Σύμφωνα με τους τρέχοντες, στρατηγικούς στόχους η εταιρεία θα:
• συνεχίσει να λειτουργεί στην Ελληνική Αγορά συμβουλευτικής και
διαχείρισης επενδύσεων για πελάτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας
• αυξήσει, μέσω κυρίως οργανικής ανάπτυξης ή δευτερευόντως συγχώνευσης
και εξαγοράς, το μέγεθος των δραστηριοτήτων αλλά και εσόδων της
• προσπαθήσει για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας που θα της επιτρέψει να
λειτουργήσει επικερδώς, παρέχοντας ικανή κερδοφορία στους μετόχους της.
Η εταιρεία προτίθεται να διατηρήσει επαρκή κεφάλαια για να της επιτρέψουν να
επιτύχει τους ανωτέρω στόχους της, σε συμμόρφωση και των ρυθμιστικών της
υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης
Κεφαλαιακής Επάρκειας, η οποία λαμβάνει υπόψη τους εταιρικούς κινδύνους
στους οποίους είναι εκτεθειμένη, πραγματοποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση
χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις μελλοντικών χρηματορροών και κεφαλαιακής
επάρκειας για να διασφαλισθεί ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στην εταιρεία
ώστε να ανταποκριθούν στα μελλοντικά της σχέδια και αναμε-νόμενους
κινδύνους. Η ΕΔΑΚΕ ελέγχεται και εγκρίνεται από το ΔΣ της εταιρείας.
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7.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

7.1 Δημοσιοποίηση πληροφοριών
Η εταιρεία βάσει της απόφασης της ΕΚ 26/606/22.12.2011, οφείλει να δημοσιοποιεί την πληροφόρηση σε σχέση με την πολιτική αποδοχών που έχει υιοθετήσει, για τις κατηγορίες εκείνες του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της.
Η συμμόρφωση της εταιρείας πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της αρχής της
αναλογικότητας, δηλαδή κατά τρόπο κατάλληλο προς τη φύση, το μέγεθος, την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και την εσωτερική οργάνωση της. Οι
δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εφαρμόζεται για:
α) τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών,
β) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της αμοιβής με τις επιδόσεις,
γ) τη συνολική ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τις αποδοχές, κατανεμημένες ανά ανώτερα διοικητικά στελέχη και ανά μέλη του προσωπικού των
οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της, η
οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- το ύψος των ετήσιων αποδοχών ανά οικονομικό έτος, με διάκριση αυτών σε
σταθερές και μεταβλητές αμοιβές,
- τον αριθμό των δικαιούχων, ποσά που καταβλήθηκαν κατόπιν προσαρμογής
των αμοιβών με βάση την επίδοση,
- τις νέες πληρωμές λόγω πρόσληψης που πραγματοποιήθηκαν κατά το
οικονομικό έτος και τον αριθμό των δικαιούχων αυτών των αμοιβών, και
- το ύψος των αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης που καταβλήθηκαν κατά το
οικονομικό έτος, τον αριθμό των δικαιούχων και το υψηλότερο ποσό αυτής
της κατηγορίας που καταβλήθηκε σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο.
Οι μεταβλητές αποδοχές δεν περιορίζουν τη δυνατότητα της εταιρείας να
αναστέλλει πλήρως ή εν μέρει την καταβολή πρόσθετων αποδοχών όταν δεν
ικανοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες (κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας)
ή όταν η οικονομική της κατάσταση επιδεινώνεται σημαντικά και βεβαίως όταν
καθίσταται αβέβαιη η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της.
Η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ενώ η
εταιρεία για την διασφάλισή της προσαρμόζει τις συμβατικές της υποχρεώσεις
με το προσωπικό.
Η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που οι αμοιβές τους
εξαρτώνται από το ύψος των συναλλαγών πελατών για λογαριασμό των
οποίων μεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην εταιρεία.
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7.2. Ποιοτική πληροφόρηση
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών κατά τις
απαιτήσεις του Ν. 4261/2013, του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ και της
απόφασης 26/606/ 22.12.2011 σε συνδυασμό με την απόφαση
8/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως εκάστοτε ισχύουν,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το μέγεθος και την εσωτερική της οργάνωση
καθώς και τις παρεχόμενες από αυτή επενδυτικές και παρεπόμενες
υπηρεσίες.
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, εσωτερική οργάνωση και παρεχόμενες από
την Εταιρεία επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες δεν κρίθηκε απαραίτητη
η σύσταση Επιτροπής Αποδοχών εντός της Εταιρείας, τα δε καθήκοντα αυτής
εκτελούνται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την
προαγωγή της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων και την
αποτροπή ανάληψης υπερβολικών κινδύνων σε συμφωνία με την
επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα
συμφέροντα της Εταιρείας, ενσωματώνει δε μέτρα για την αποθάρρυνση των
συγκρούσεων συμφερόντων.
Η εν λόγω Πολιτική εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα
Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη, τους Διευθυντές της Εταιρείας και τους
Συμβούλους Πελατείας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως υπό την
ιδιότητα του Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου της Εταιρείας. Στην Πολιτική
Αποδοχών υπάγονται επίσης ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο Υπεύθυνος
Διαχείρισης Κινδύνων και η Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της
Εταιρείας, οι αποδοχές των οποίων εποπτεύονται άμεσα από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας αμείβονται με σταθερές
αποδοχές, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με ατομικές συμβάσεις εργασίας
μεταξύ αυτών και της Εταιρείας. Μέχρι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας δεν έχει λάβει καμία απολύτως απόφαση σχετικά με την καταβολή
τυχόν μεταβλητών-προσθέτων αμοιβών στα στελέχη και το προσωπικό της
Εταιρείας. Τέλος οι αμοιβές των Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων της Εταιρείας
εξαρτώνται ευθέως από το ύψος των συναλλαγών των πελατών για
λογαριασμό των οποίων μεσολαβούν, δεν προβλέπεται δε από τις σχετικές
συμβάσεις συνεργασίας η δυνατότητα καταβολής στους Συνδεδεμένους
Αντιπροσώπους μεταβλητών-προσθέτων αποδοχών.
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7.3. Ποσοτική πληροφόρηση
Η Εταιρεία, κατά τη χρήση του 2016 κατέβαλε τις ακόλουθες μεικτές αμοιβές:
Σύνοψη Αποδοχών (χρήση 01.01.2016-31.12.2016) σε ευρώ
Επιχειρηματικός Τομέας
Εταιρείας

Σταθερές Μικτές
Αποδοχές

Μεταβλητές αποδοχές, με
ουσιώδη αντίκτυπο στην
εταιρική δικινδύνευση

Ανώτερα διοικητικά στελέχη
– Πρόσωπα τα οποία
αποφασίζουν για την
εταιρική Διακινδύνευση (2)

40.000

0

Διευθυντικά Στελέχη των
οποίων οι ενέργειες έχουν
ουσιώδη αντίκτυπο στην
εταιρική Διακινδύνευση (0)

0

0

63.196,22

0

103.196,22

0

Πρόσωπα τα οποία ασκούν
καθήκοντα ελέγχου και
παρακολουθούν την
εταιρική διακινδύνευση (3)

Γενικό άθροισμα

7.3.1. Προσλήψεις: Κατά το έτος 2016 προσλήφθηκε ένα (1) άτομο

7.3.2. Αποχωρήσεις/Αποζημιώσεις: Κατά το έτος 2016 δεν αποχώρησε
κανένα άτομο απασχολούμενο στην εταιρεία
Η Εταιρεία κρίνει ότι δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για την
κάλυψη πιθανών κινδύνων από την εφαρμογή της ισχύουσας Πολιτικής
Αποδοχών.
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