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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) αποτελούν μια σχετικά πρόσφατη 

έννοια στον ελληνικό χώρο των επενδύσεων. Ο Θεσμός των Α/Κ  
στην Ελλάδα χρονολογείται από το 1972, όταν εμφανίστηκαν τα δύο 
πρώτα Α/Κ «ΔΗΛΟΣ» και «ΕΡΜΗΣ» της Εθνικής Τράπεζας αλλά 
χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του 
ευρύτερου επενδυτικού κοινού και να αυξηθούν σε αριθμό.

Ο λόγος της πρόσφατης σχετικά ανάπτυξης των Α/Κ στην Ελλάδα 
συμπίπτει με την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και 
σχετίζεται με τις αλλαγές που συντελέσθηκαν και συντελούνται 
ακόμα στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα (Πανεθυμιτάκη 
Ελένη, Α/Κ, σελ. 1).

Τα τελευταία χρόνια το επενδυτικό κοινό είναι περισσότερο 
ώριμο και ενημερωμένο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Ο 
επενδυτής, μικρός ή μεγάλος, αναζητά τις καλύτερες αποδόσεις για τα 
διαθέσιμά του και ερευνά πού και πώς θα τοποθετήσει τα χρήματά 
του. Η συνεχής πτώση των «καθαριόν» τραπεζικών επιτοκίων, των 
εντόκων και των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, δημιούργησε 
την ανάγκη για αναζήτηση νέων και περισσότερο αποδοτικών 
μορφών επένδυσης.

Το Α/Κ έχοντας μια πολυετή παρουσία στη χώρα μας και με 
αναγνωρισμένη την υψηλή φερεγγυότητα του Θεσμού αποτέλεσαν 
αναμφίβολα την κύρια λύση στις αναζητήσεις του αποταμιευτικού και 
επενδυτικού κοινού.

Έτσι σιγά - σιγά οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες οι 
οποίες είχαν χρηματικά διαθέσιμα, το απαραίτητο δίκτυο 
καταστημάτων, φήμη και πελατεία προέβαιναν στην ίδρυση Α/Κ για 
να προσελκύσουν και να διατηρήσουν το επενδυτικό κοινό το οποίο 
ήθελε αυτή τη μορφή επένδυσης.

Με την εργασία μου θα προσπαθήσω να δώσω στον αναγνώστη 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο 
η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δραστηριοποιήθηκε στον τομέα 
των Α/Κ, ποια είναι τα Α/Κ ATE που έχει συστήσει η Τράπεζα και 
το πλαίσιο λειτουργίας που τα διέπει.

Η συλλογή των στοιχείων δεν ήταν μια απλή υπόθεση, χρειάστηκε 
αρκετή ερευνητική προσπάθεια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να  
ευχαριστήσω τον κ. Δημήτριο Λιάπικο και την κ. Πανεθυμιτάκη 
Ελένη για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχαν.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος και προκειμένου η Τράπεζα να βελτιώσει το βαθμό 
ανταγωνιστικότητάς της στην Ελληνική Τραπεζική αγορά, 
αποφασίστηκε η δραστηριοποίησή της στον τομέα των Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων με στόχο τον εμπλουτισμό του πακέτου των 
προσφερομένων προϊόντων υπηρεσιών προς τους πελάτες της με 
εργασίες που θεωρούνται αποδοτικές και σύγχρονες. Με τη 
δραστηριοποίησή της στον τομέα Α/Κ, η τράπεζα αφενός συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και αφετέρου δημιουργεί 
ευνοϊκότερες συνθήκες επένδυσης κεφαλαίων για τους πελάτες της.

Το Α/Κ είναι μια περιουσία που σχηματίζεται από καταθέσεις 
πολλών αποταμιευτών σε χρηματιστηριακούς και άλλους τίτλους, σε 
Repos κ,λ.π. και έτσι δημιουργείται το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ. 
Σκοπός του είναι η επίτευξη τη υψηλότερης απόδοσης με παράλληλη 
ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων λόγω της διασποράς του 
χαρτοφυλακίου.

Το Α/Κ διαιρείται σε μερίδια και αυτοί που επενδύουν σε αυτό 
ονομάζονται μεριδιούχοι. Το Α/Κ ανήκει εξ αδιαιρέτου σε όλους τους 
μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει ο 
καθένας.

Το όφελος του επενδυτή που αγοράζει μερίδια του Α/Κ  
προέρχεται ταυτόχρονα από :
α) το κέρδος (μέρισμα) που διανέμει ετησίως το Α/Κ στους 
μεριδιούχους και
β) την αύξηση της τιμής του μεριδίου (υπεραξία).

Η ATE έχει συστήσει εννέα κατηγορίες Α/Κ με τις εξής 
επωνυμίες :
«Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»
«Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ»
«Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ»
«Α/Κ ATE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»
«Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ»
«Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ»
«Α/Κ ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ»
«Α/Κ ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»
«Α/Κ ATE ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 

ΥΠΟΔΗΣΗΣ»



Η επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μεσομακροπρόθεσμη 
τοποθέτηση και σαν τέτοια καθίσταται αποδοτική, ενώ η 
ρευστοποίηση (εξαγορά) των μεριδίων γίνεται εύκολα και γρήγορα.

Το χαρτοφυλάκιο των Α/Κ της ATE το διαχειρίζονται η ATE - 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΕΔΑΚ), που αποτελεί θυγατρική εταιρία της 
Τράπεζας. Έχει αποκλειστικά σκοπό την χρηματιστηριακή διαχείριση 
και την επενδυτική πολιτική των Α/Κ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, Εγκύκλιος Διαταγή 1/93, σελ. 1,2).
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ΜΕΡΟΣ A’

Η ATE ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Α/Κ

Γενικά:
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητά της στην ελληνική τραπεζική αγορά 
δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των Α/Κ και ίδρυσε Εταιρεία 
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την ονομασία ATE - ΑΕΔΑΚ.

Με την κίνησή της αυτή η Τράπεζα εμπλούτισε τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες της με επενδύσεις που είναι αποδοτικές και 
σύγχρονες.

Το γεγονός αυτό τη βοήθησε να κρατήσει ένα αριθμό πελατών, οι 
οποίοι ήθελαν να επενδύσουν σε Α/Κ αλλά και να προσελκύσει νέους 
πελάτες.

Σύμφωνα με τις απαιτήσας της αγοράς και των επενδυτών η 
ATE σύστησε εννέα κατηγορίες Α/Κ.

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την πορεία ανάπτυξης των 
Α/Κ της ATE και την πρώτη διάθεση των μεριδίων Α/Κ στο 
επενδυτικό κοινό.

Ε Τ Η 1993 1994 1995 1996
Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οκτωβ.
Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ « «
Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ « «
Α/Κ ATE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Νοέμβ.
Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Φεβρ.
Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ « «
Α/Κ ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ιανουρ.
Α/Κ ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Οκτωβ.
Α/Κ ATE ΚΛΩΣ/ΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣ. ΥΠΟΔΗΣ. Δεκεμβ.

Πηγή: A TE - ΑΕΑΑΚ
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1. A/K ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Το ενεργητικό του A/K ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
επενδύεται κυρίως σε τίτλους σταθερής απόδοσης όπως έντοκα 
γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, Ομόλογα Δημοσίου, Τραπεζών και 
εταιριών (πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς), καθώς και σε 
προθεσμιακές καταθέσεις repos - swaps.

Ενώ ένα μικρό ποσοστό των κεφαλαίων επενδύεται σε 
μετοχικούς τίτλους ειδικά σε περιόδους χρηματιστηριακής ευφορίας 
πραγματοποιώντας έτσι υπεραξία για τον μεριδιούχο.

Η  διάθεση στο επενδυτικό κοινό άρχισε στις 2-4-93 με αρχικό 
ενεργητικό πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές (550.000.000) 
και καθαρή τιμή μεριδίου κατά το χρόνο σύστασής του χίλιες δραχμές
(1.000) (Κανονισμός A/K ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, άρθρο 1, 
παρ. 3).

Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ  
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης 
για το μεριδιούχο, κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από 
υπεραξία (Κανονισμός A/K ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔ/ΑΤΟΣ, άρθρο 3).

Το Α /Κ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ απευθύνεται κυρίως στο συντηρητικό 
επενδυτή ο οποίος αναζητά μια ασφαλή και ανταγωνιστική απόδοση 
για τα διαθέσιμό του. Για την απόκτηση μεριδίων Α /Κ  της ATE ο 
επενδυτής πρέπει να διαθέτει ποσό της τάξεως των 500.000 δρχ. και 
άνω. Η διάρκεια του ορίζεται μέχρι το έτος 2092. (Κανονισμός Α/Κ  
ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, άρθρο 1, παρ. 7, άρθρο 3).

Η επενδυτική σύνθεση Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ την 
31η /12/1996 είχε ως εξής :

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟ
ΣΤΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ 2.750.074.020 2,28%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 114.309.415.55

2
94,54%

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.849.302.629 3,18%
Βραχ. Τίτλοι Σταθ. 
Εισοδήμ.

49.250.000

Καταθέσεις 278.035.718
REPOS
SWAPS 3.522.016.911

Πηγή :ΑΤΕ  -  ΑΕΑΑΚ
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2. A/K ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Το ενεργητικό του A/K ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ  
επενδύεται κυρίως σε μετοχικούς τίτλους ενώ μικρό ποσοστό των 
κεφαλαίων επενδύεται σε τίτλους σταθερής απόδοσης (πρωτογενούς 
και δευτερογενούς αγοράς ) και στην αγορά χρήματος.

Η αναλογία μεταξύ μετοχών και τίτλων σταθερής απόδοσης είναι 
δυνατό να μεταβληθεί σε περίπτωση δυσμενούς χρηματιστηριακής 
συγκυρίας με σκοπό την επίτευξη κάποιας σταθερότητας στο 
χαρτοφυλάκιο του Α/Κ.

Η διάθεση των μεριδίων στο επενδυτικό κοινό άρχισε από τις 2-4- 
1993 με αρχικό ενεργητικό πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές 
(550.000.000) και καθαρή τιμή μεριδίου κατά το χρόνο σύστασής του 
χίλιες δραχμές (1.000)(Κανονισμός A/K ATE ΑΞΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, άρθρο 1, παρ. 3).
Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι η επίτευξη 

της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης για το μεριδιούχο, κυρίως 
από υπεραξία και δευτερευόντως από εισόδημα (Κανονισμός Α/Κ  
ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, άρθρο 3).

Το Α/Κ ATE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ απευθύνεται σε όσους 
επενδυτές επιδιώκουν υψηλές αποδόσεις χωρίς να εκτίθενται σε 
υψηλούς κίνδυνους εξαιτίας της διασποράς των επενδύσεων και της 
επαγγελματικής διαχείρισης που προσφέρα η ATE ΑΕΔΑΚ.

Για την απόκτηση μεριδίων του Α/Κ  ATE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, ο 
επενδυτής πρέπει να διαθέτει από 500.000 δρχ. και άνω.

Η διάρκεια λειτουργίας του Α/Κ είναι αόριστη.
Η επενδυτική σύνθεση Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ την 31η 
/12/1996 είχε ως εξής :

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ 1.360.995.945 75,43%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 318.114.220 17,63%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 125.212.845 6,94%
Βραχ. Τίτλοι Σταθ. Εισοδήμ. 80.566.167
Καταθέσεις 44.646.677
REPOS
SWAPS

Πηγή :ΑΤΕ - ΑΕΔΑΚ
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3. A/K ATE ΑΞΙΩΝ ΑΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Η διάθεση των μεριδίων του Α/Κ στο επενδυτικό κοινό άρχισε από 
τις 15-10-1993 με αρχικό ενεργητικό διακόσια είκοσι τρία 
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (223.500.000) και καθαρή 
τιμή μεριδίου χίλιες δραχμές (1.000) (Κανονισμός Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ, άρθρο 1, παρ. 3).

Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι η 
παροχή δυνατότητας στον επενδυτή να επενδύσει στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές με στόχο της επίτευξη της 
υψηλότερης απόδοσης και προστασίας από ενδεχόμενη αρνητική 
διακύμανση της ισοτιμίας της δραχμής έναντι διαφόρων νομισμάτων.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού τα διαθέσιμα 
κεφάλαια επενδύονται κατά την κρίση της ATE ΑΕΔΑΚ σε αξίες 
όπως μετοχές, ομόλογα και άλλα χρεόγραφα ή προσωρινώς σε 
μετρητά, ανάλογα με τις διακυμάνσεις της διεθνούς συγκυρίας. 
(Κανονισμός Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ, άρθρο 3).

Το Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ απευθύνεται σε επενδυτές που 
επιθυμούν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό 
προστατευόμενοι από συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι η 
διαχείριση των κεφαλαίων γίνεται από ειδικευμένους διαχειριστές 
των αγορών του εξωτερικού (ΑΕΔΑΚ). Το κατώτατο ποσό 
επένδυσης είναι 500.000 δρχ.

Η διάρκεια λειτουργίας του Α/Κ είναι αόριστη. (Κανονισμός 
Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ, άρθρο 1, παρ. 7).

Η επενδυτική σύνθεση Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ 
την 31η /12/1996 είχε ως εξής :

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ 118.587.425 35,73%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 117.243.622 35,33%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 96.029.043 28,94%
Βραχ. Τίτλοι Σταθ. Εισοδήμ.
Καταθέσεις 96.029.043
REPOS
SWAPS

Πηγή: ATE- ΑΕΔΑΚ
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4. A/K ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΏΝ

Η διάθεση των μεριδίων του Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
άρχισε στις 15-2-1995. Το αρχικό του ενεργητικού ανερχόταν στα 
διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000) και η καθαρή τιμή 
μεριδίου κατά το χρόνο σύστασής του ήταν χίλιες δραχμές
(1.000).(Κανονισμός Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, άρθρο 1, 
παρ.3).

Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι: 
α)Οι επενδύσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων στις Διεθνείς 
χρηματαγορές, κυρίως σε τίτλους σταθερής απόδοσης και 
δευτερευόντως σε τραπεζικές καταθέσεις και
β) Η προστασία των επενδυτών από ενδεχόμενη αρνητική διακύμανση 
της ισοτιμίας της δραχμής έναντι διαφόρων νομισμάτων. 
(Κανονισμός Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, άρθρο 3).

Έτσι, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται στο εξωτερικό, κυρίως 
σε επιλεγμένους τίτλους σταθερής απόδοσης στοχεύοντας στη 
μεγιστοποίηση του aσoδήματoς των μεριδιούχων.

Απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές που επιθυμούν να 
προστατεύσουν τα χρήματά τους από τυχόν αρνητικές διακυμάνσεις 
της δραχμής έναντι ξένων νομισμάτων. Το κατώτατο ποσό 
συμμετοχής στο Α/Κ είναι 500.000 δρχ.

Η διάρκεια λειτουργίας του Α/Κ ορίζεται μέχρι το έτος 2092. 
(Κανονισμός Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, άρθρο 1, παρ.7).

Η επενδυτική σύνθεση Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ την 31η 
/12/1996 είχε ως εξής :

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 180.195.896 79,96%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 50.935.537 20.04%
Βραχ. Τίτλοι Σταθ. Εισοδήμ.
Καταθέσεις 50.935.537
REPOS
SWAPS

Πηγή :ΑΤΕ - ΑΕΔΑΚ
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5. A/K ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Το A/K ATE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ είναι μια 
βραχυχρόνια επένδυση. Παρέχει τη δυνατότητα στους αποταμιευτές 
να συμμετέχουν με μικρά ποσά στην χρηματαγορά, χωρίς ανάληψη 
επενδυτικού κινδύνου, δυνατότητα που εν τους παρέχει απ’ευθείας 
μια τράπεζα.

Ο επενδυτής συμμετέχοντας στο Α/Κ, γνωρίζει εκ των προτέρων 
την εκτιμούμενη απόδοση που θα έχει η τοποθέτησή του, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από 15 ημέρες έως 6 μήνες. Το 
κατώτατο ποσό συμμετοχής στο Α/Κ είναι 1.500.000 δρχ.

Το ενεργητικό του Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
επενδύεται κυρίως σε Repos, Swpas, προθεσμιακές καταθέσεις, 
έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και δευτερευόντως σε 
τραπεζικά ομόλογα, ομολογίες εταιριών και ομόλογα Ελληνικού 
Δημοσίου.

Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι η επίτευξη της 
υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο, τόσο από εισόδημα 
όσο και από υπεραξία.

Η διάθεση μεριδίων στο επενδυτικό κοινό άρχισε στις 1 2 / 1 1 / 9 4  
με αρχικό ενεργητικό διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000) 
και καθαρή τιμή μεριδίου κατά το χρόνο σύστασής του χίλιες δραχμές
(1.000) (Κανονισμός Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, άρθρο 1).

Η διάρκεια λειτουργίας του Α/Κ ορίζεται μέχρι το έτος 2092.
Η επενδυτική σύνθεση Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ την 31η /12/1996 είχε ως εξής :

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 66.333.159.115 63,20%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.616.566.847 36,80%
Βραχ. Τίτλοι Σταθ. Εισοδήμ.
Καταθέσεις 286.266.989
REPOS 9.100.000.000
SWAPS 29.230.299.858

Πιγγι] : ATE -  A LΕΔΑΚ
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6. Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Η διάθεση του Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ στο επενδυτικό κοινό 
άρχισε στις 15-2-1995 με αρχικό ενεργητικό διακόσια εκατομμύρια 
δραχμές (200.000.000) και η καθαρή τιμή μεριδίου κατά το χρόνο 
σύστασής του ήταν χίλιες δραχμές (1.000)( (Κανονισμός Α/Κ ATE  
ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, άρθρο 1, παρ.3).

Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
πραγματοποιώντας επιλεκτικές τοποθετήσεις μικτού τύπου σε τίτλους 
σταθερού εισοδήματος και μετοχές ορισμένων μόνο επιχειρηματικών 
μονάδων. Αυτών που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την οικολογική 
ισορροπία αποφεύγοντας την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία 
επιβλαβών ή επιβαρυντικών για το περιβάλλον ουσιών και προϊόντων. 
Παραδείγματος χάριν επιδιώκουν την ανακύκληση των καταλοίπων, 
αποφεύγουν την απόρριψη τοξικών ουσιών και ρυπογόνων λυμάτων, 
την παρασκευή και χρήση διηθητικών φυτοφαρμάκων, επιβλαβών 
ουσιών κ.ο.κ (Κανονισμός Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, 
άρθρο 3).

Η συνεργασία της ATE ΑΕΔΑΚ με οργανισμούς που σέβονται 
και ασχολούνται με το περιβάλλον, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Γεωργίας, την GREENPEACE, 
το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) και άλλες οικολογικές 
οργανώσεις, διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή οικολογική επένδυση.

Η διάρκεια λειτουργίας του Α/Κ ορίζεται μέχρι το έτος 2094.
Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να συμμετέχει στο Α/Κ με το 

ποσό των 500.000 δρχ. τουλάχιστον.
(Κανονισμός Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, άρθρο 1, παρ.7).

Η επενδυτική σύνθεση Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ την 31η 
/12/1996 είχε ως εξής :

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ 153.508.043 48,89%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 92.500.053 29,46%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 68.004.772 21,65%
Βραχ. Τίτλοι Σταθ. Εισοδήμ.
Καταθέσεις 4.981.783
REPOS
SWAPS

Πηγή : A TE -  ΑΕΔΑΚ
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7. A/K ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, είναι η προστασία του 
κεφαλαίου και η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού στόχου του Α/Κ, το 
ενεργητικό του επενδύεται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος της 
κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς. Δηλαδή σε Ομόλογα του 
Ελληνικού Δημοσίου, Ομόλογα επιχειρήσεων, έντοκα γραμμάτια 
Ελληνικού Δημοσίου, ενώ ένα ποσοστό του ενεργητικού του 
τοποθετείται σε επιλεγμένες μετοχικές αξίες.

Οι επενδύσεις σε τίτλούς σταθερού εισοδήματος και σε μετοχές 
πραγματοποιούνται κυρίως στην ελληνική αγορά και δευτερευόντως 
σε αγορές του εξωτερικού.

Η ATE - ΑΕΔΑΚ ορίζει για κάθε Α/Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποδοχής των 
αιτήσεων συμμετοχής καθώς και το κατώτατο ποσό συμμετοχής.

Ως περίοδος συμμετοχής στο πρώτο Α/Κ ΑΤΈ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (1995 - 2000) ορίστηκε το 
διάστημα 13/11 - 30/11/1995.

Το επενδυτικό κεφάλαιο προστατεύεται για ένα χρόνο και ο 
μεριδιούχος που εξαγοράζει τα μερίδιά του, εντός 15 εργάσιμων 
ημερών μετά τη συμπλήρωση ενός έτους, από το μήνα συμμετοχής 
του, δεν επιβαρύνεται με την προμήθεια εξαγοράς.

Μετά την παρέλευση των 15 ημερών θεωρείται ότι ο μεριδιούχος 
ανανεώνει τη συμμετοχή του, με τους ίδιους όρους, για ένα ακόμη 
χρόνο. Σε περίπτωση εξαγοράς των μεριδίων πριν τη συμπλήρωση 
του έτους ή μετά από την παρέλευση του 15νθημέρου από τη 
συμπλήρωση έτους, ο μεριδιούχος επιβαρύνεται την προμήθεια 
εξαγοράς η οποία φτάνει μέχρι 6% (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, Εγκύκλιος Διαταγή 186/95).
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Η  επ ενδ υ τ ικ ή  σ ύ ν θ εσ η  Α /Κ  A T E  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ  Κ Α Ι  Υ Π Ε Ρ Α Ξ Ι Α Σ
τ η ν  3 1 η  /1 2 /1 9 9 6  ε ίχε  ω ς εξή ς  :

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ 285.858.417 10,44%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 2.408.606.439 87,97%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 43.630.146 1,59%
Βραχ. Τίτλοι Σταθ. Εισοδήμ.
Καταθέσεις 43.630.146
REPOS
SWAPS

Πηγή: ATE-AΙΕΑΑΚ
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8. A/K ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ δημιουργήθηκε για να 
καταστεί δυνατή η καλύτερη επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων 
των μεριδιούχων που επενδύουν αποβλέποντας στην υψηλότερη 
«εκτιμούμενη» απόδοση σε ή ένα μηνιαίο εισόδημα.

Η διάθεση των μεριδίων του Α/Κ στο επενδυτικό κοινό άρχισε 
στις 2-10-96 με αρχικό ενεργητικό τετρακόσια εκατομμύρια δρχ. 
(400.000.000) και με καθαρή τιμή μεριδίου χίλιες δρχ. (1.000).

Το ενεργητικό του επενδύεται στην ελληνική αγορά χρήματος, 
κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, όπως έντοκα γραμμάτια 
και ομόλογα Ελληνικού δημοσίου κ.α. με ποσοστό τουλάχιστον 65% 
του ενεργητικού του.

Δευτερευόντως επενδύει σε διάφορες μορφές καταθέσεων 
(από 0% - 35%), προθεσμιακών, repos, ενώ μικρό ποσοστό (0% - 
10%) επενδύεται σε μετοχές υψηλής ποιότητας.

Απευθύνεται κυρίως στους επενδυτές πού επιθυμούν να 
τοποθετήσουν τα διαθέσιμό τους χωρίς ανάληψη ρίσκου,, με 
ανταγωνιστικές αποδόσεις για χρονικό διάστημα από 6 - 1 2  μήνες, με 
γνωστή εκ των προτέρων την πιθανολογούμενη απόδοση της 
επένδυσής τους. Ο επενδυτής συμμετέχει στο Α/Κ διαθέτοντας από
500.000 δρχ. και άνω.

Η διάρκεια λειτουργίας του Α/Κ είναι ανοικτή.
Η επενδυτική σύνθεση Α/Κ ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
την 31η /12/1996 είχε ως εξής :

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 76.723.749.051 93,48%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.352.041.256 6,52%
Βραχ. Τίτλοι Σταθ. Εισοδήμ.
Καταθέσεις 4.452.041.256
REPOS 900.000.000
SWAPS

Πηγή: ATE-y.ΕΔΑΚ
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9. A/K ATE ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Η ATE διέθεσε στις 22 Νοεμβρίου 1996 το πρώτο της κλαδικό 
εξειδικευμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ το 
οποίο κάνει επενδύσεις σε μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς αυτούς.
Το αρχικό ενεργητικό του ανέρχεται στα τετρακόσια εκατομμύρια 

δραχμές (400.000.000) και η τιμή μεριδίου κατά το χρόνο σύστασής 
του σε χίλιες δραχμές (1.000)(Κανονισμός A/K ATE  
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ, άρθρο 
1, παρ. 3).

Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι η 
επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο α π ό : 
α) εισοδήματα και υπεραξίες μετοχικών τίτλων εταιριών παραγωγής 
και εμπορίας πρώτων υλών και προϊόντων ένδυσης (κλωστές, 
υςράσματα ενδύματα και υποδήματα).
β) Εισοδήματα και υπεραξίες ομολογιακών τίτλων σταθερού 
aσoδήματoς και ρευστών διαθεσίμων. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εγκύκλιος Διαταγή 148/96, σελ. 2).

Η επενδυτική πολιτική οριοθετείται ανάλογα με τη συγκυρία, 
μεταξύ μετοχών - ρευστών σε ποσοστά κυμαινόμενα 65% μετοχές - 
35% ρευστά έως 95% μετοχές - 5% ρευστά. Η πολιτική αυτή 
στοχεύει στην ενεργή διαχείριση, ανάλογα με τη χρηματιστηριακή 
συμπεριφορά των μετοχών, τόσο του κλάδου όσο και του δείκτη του 
Χρηματιστηρίου. Το κατώτατο ποσό συμμετοχής στο Α/Κ είναι
500.000 δρχ.

Ο τομέας της Κλωστοϋφαντουργίας - ’Ένδυσης - Υπόδησης 
διέρχεται μια περίοδο υποτίμησης έναντι ορισμένων άλλων κλάδων, 
όσο και του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ, η οποία προσφέρεται για 
μακροχρόνιες τοποθετήσεις, σ’ ένα δείκτη επιλεγμένων μετοχών, με 
ενεργή διαχείριση ούτως ώστε η οικονομική αξία των καλύτερων 
εταιριών να αντανακλάται διαχρονικά στη χρηματιστηριακή τους 
αξία (Επενδύσεις σε Α/Κ, τεύχος 2ο, Δεκέμβρης 1996, σελ. 63).
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Η  επ ενδ υ τ ικ ή  σ ύ ν θ εσ η  Α /Κ  A T E  Κ Λ Ω Σ Τ Ο Ϋ Φ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  -
Ε Ν Δ Υ Σ Η Σ  -Υ Π Ο Δ Η Σ Η Σ  τη ν  31η  /1 2 /1 9 9 6  ε ίχ ε  ω ς  ε ξ ή ς :

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ 174.989.760 35,81%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 135.993.760 27,83%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 177.745.518 36,36%
Βραχ. Τίτλοι Σταθ. Εισοδήμ.
Καταθέσεις 17.745.518
REPOS 160.000.000
SWAPS

Πηγή :Α Τ Ε  - Α ΕΔ Α Κ
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ΜΕΡΟΣ Β’

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ

Γενικά:

Στη λειτουργία των Α/Κ συμμετέχουν :

1. Ο κύριος μέτοχος
2. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
(ΑΕΔΑΚ).
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
4. Ο Θεματοφύλακας
5. Τα Ελεγκτικά όργανα
6. Το δίκτυο διανομής (πωλητές)
7. Οι χρηματιστές
8. Το επενδυτικό κοινό.
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1. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 1969/91 περί Εταιριών Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, άρθρο 26, παρ. 3, τα 
2/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΔΑΚ πρέπει να  
ανήκουν σε Ανώνυμη Εταιρία η οποία έχει ελάχιστο ολοσχερώς 
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο πεντακοσίων εκατομμυρίων 
δραχμών (500.000.000) ή το ισόποσο τους σε ξένο νόμισμα.

Έτσι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία διαθέτει λόγω 
της φύσης των εργασιών της, υψηλά κεφάλαια, φήμη και πελατεία, 
αλλά και πολύ μεγάλο δίκτυο υποκαταστημάτων (στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό) ανέλαβε την πρωτοβουλία και σύστησε την Ανώνυμη 
Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ATE - ΑΕΔΑΚ) για 
την ίδρυση Α/Κ.

Εισφέρει όπως ο νόμος ορίζει, στην αρχική περιουσία του Α/Κ  
για τον σχηματισμό του ενεργητικού του και λαμβάνει μερίδια που 
αντιπροσωπεύουν τη συμμετοχή του στο Α /Κ

Η ATE ως κύριος μέτοχος κατέχει το 50% του μετοχικού 
κεφαλαίου της ATE - ΑΕΔΑΚ (Πανεθυμιτάκη Ελένη, Αμοιβαία 
Κεφάλαια, σελ. 8)
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2. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ATE - ΑΕΔΑΚ)

Η Αγροτική Τράπεζα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, αποφάσισε να 
δραστηριοποιηθεί στον τομέα των Α/Κ και ίδρυσε Ανώνυμη 
Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την επωνυμία ATE - 
ΑΕΔΑΚ και έδρα την Αθήνα.

Ιδρύθηκε σύμφωνα με την, υπ’ αριθμόν 103 της 31ης - 3 - 1992, 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η διάρκειά της λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου του 2092.

Η ανακοίνωση σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της, 
που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1473/1992 είναι η ακόλουθη:

Ο Υπουργός Εμπορίου.
Την 15 -5-1992 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 
26499/06/Β/92/09 η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» καθο')ς επίσης και η με αριθμό Κ23401/15-5-1992 
απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία δόθηκε άδεια 
σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας, 
όπως καθορίστηκε με το υπ’ αριθ. 60066/1992 συμβόλαιο, του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γεωργίου 
Παπαδόπουλου και την υπ’ αριθ. 60102/14-5-1992 διορθωτική 
πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου.

Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ATE - ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με 
το δημοσιευθέντα ισολογισμό της 31/12/96, είναι 434.284.016 δρχ.

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000 
δρχ., είναι καταβεβλημένο εξ’ ολοκλήρου σε μετρητά και διαιρείται 
σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Οι μέτοχοι της Εταιρίας είναι:
- Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 
50%.
- Η Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων (ΑΕΕΓΑ) 
με ποσοστό συμμετοχής 21%.
- η Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής & Υγείας (ΑΑΕΖΥ) με 
ποσοστό 21%.
- Η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε. με ποσοστό 4%
- Η Αγροτική Τεχνική Α.Ε. με ποσοστό 4%.
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Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Εταιρίας 
Διαχείρισης ATE - ΑΕΔΑΚ, ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 1969/91 «Περί Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Χρηματιστηριακών Διατάξεοον».

Η ATE - ΑΕΔΑΚ έχει αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση 
των Α/Κ της ATE. Ευθύνεται απέναντι στους μεριδιούχους για 
κάθε αμέλεια ως προς τη διαχείριση του Α/Κ με επιφύλαξη της 
διατάξεως του άρθρου 47 του Ν.Δ. 1969/91.

Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από 
την ATE - ΑΕΔΑΚ ως προς τις έννομες σχέσας από τη διαχείριση 
του Α/Κ και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.

Για τις υπηρεσίες που παρέχει η ATE - ΑΕΔΑΚ στο Α/Κ  
εισπράττει τις παρακάτω αμοιβές και προμήθειες.

2.1 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η αμοιβή της ATE - ΑΕΔΑΚ για τις υπηρεσίες διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου που προσφέρει στο Α/Κ, συνίσταται σε ποσοστό 
επί τοις εκατό

Η αμοιβή διαχείρισης για κάθε Α/Κ είναι:
1% ετησίως για το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1 % « « « « Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
1% « « « « Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
1 % « « « « Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
1% « « « « Α/Κ ATE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
1% « « « « Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
1% « « « « Α/Κ ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
1% « « « « Α/Κ ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1% « « « « Α/Κ ATE ΚΛΩΣΤ. ΕΝΔΥΣ. ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Η αμοιβή διαχείρισης εισπράττεται από την ATE - ΑΕΔΑΚ στο 
τέλος κάθε μήνα από το λογαριασμό του κάθε Α/Κ και 
υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, 
όπως αυτό αποτιμάται σύμφωνα με την αποτίμηση χρεογράφων και 
μετοχών.
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2 2  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

α) Η προμήθαα διάθεσης των μεριδίων, προέρχεται από τους 
μεριδιούχους, οι οποίοι συμμετέχοντας στο Α/Κ πληρώνουν 
ποσοστό επί τοις εκατό προμήθαας στην ATE - ΑΕΔΑΚ.

Έ να μέρος από την προμήθεια δίδεται στο δίκτυο διανομής - 
πωλητές.
β) Η προμήθεια εξαγοράς μεριδίων είναι μια προμήθαα που 
παρακρατείται από την ATE - ΑΕΔΑΚ όταν ο μεριδιούχος θέλει 
να πουλήσει τα μερίδια του Α/Κ.

Οι παραπάνω προμήθειες υπολογίζονται επί την καθαρή 
τιμή του μεριδίου κάθε Α/Κ και προκύπτει η τιμή διάθεσης και η 
τιμή εξαγοράς για κάθε μερίδιο.

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Διάθεσης

2%
εξαγοράς

4% Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
4% 1% Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
4% 1% Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
2% 1% Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
0 4% Α/Κ ATE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
4% 1% Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

1% 6% Α/Κ ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
1% 4% Α/Κ  ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1% 4% Α/Κ ATE ΚΛΩΣΤ. ΕΝΔΥΣ. ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Η ATE - ΑΕΔΑΚ δημοσιεύει το βασικό ποσοστό προμήθειας 
για τον υπολογισμό των τίμιων διάθεσης /  εξαγοράς και δηλώνει ότι 
αυτό είναι διαπραγματεύσιμο.

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να καθορίζει μικρότερο ύψος 
προμήθειας, ανάλογα με το ι'ψος του επενδυόμενου ποσού. Έτσι 
εφόσον ο πελάτης επενδύει σε μερίδια, ποσά άνω των 3.000.000 δρχ. 
και ζητήσει μικρότερη προμήθεια, τότε το κατάστημα ή η θυρίδα της 
ATE έρχεται σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ATE - ΑΕΔΑΚ, 
προκειμένου να εγκριθεί μικρότερη προμήθεια ή η τυχόν πλήρης 
εξάλειψή της (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
Εγκύκλιος Διαταγή 1 / 93, σελ. 4).
(Κανονισμός Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, άρθρο 1, 
παρ.3).
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3. ΤΟ ΑΜ ΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ (Α/Κ)

a) Ooiouóc

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα σύνολο «ενεργητικού» 
(περιουσιακοί™ στοιχείων) που αποτελείται από μετρητά και κινητές 
αξίες (μετοχές, χρεόγραφα), του οποίου τα επί μέρους στοιχεία 
ανήκουν εξ’αδιαιρέτου σε περισσότερα του ενός πρόσωπα 
(μεριδιούχοι), τα οποία μοιράζονται τα κέρδη ή τις ζημιές που 
μπορεί να  προκύψουν ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους 
καθενός σ’ αυτά( Πανεθυμιτάκη Ελένη, Αμοιβαία Κεφάλαια, σελ. 
10).

Το Α /Κ  έχει σκοπό, στόχο και δική του επενδυτική πολιτική(τα 
οποία διαχaρíζεται η ATE ΑΕΔΑΚ  

Το Α /Κ  δεν έχα νομική υπόσταση.

β)Περιουσία τον ΑΙΚ

Η περιουσία του Α/Κ (ενεργητικό) μπορεί να αποτελείται από :
- Ομόλογα (Τραπεζικά, Δημοσίου)
- Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου
- Μετοχές ονομαστικές - ανώνυμες
- Τίτλους εξωτερικού (Μετοχές, Ομολογίες, Μερίδια Α/Κ)
- Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προθεσμιακές, Repos, Όψεως κ.α.)
- Άλλους χρηματιστηριακούς τίτλους.
(ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εγκύκλιος Διαταγή 

1/93, σελ. 3).
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3.1  Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TOY A/K

Ο κανονισμός του A/K περιλαμβάνα όλες τις βασικές διατάξεις 
που ρυθμίζουν τη λειτουργία του. Εγκρίνεται από την επιτροπή 
κεφαλαιαγοράς και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον : 
α) Την ονομασία του Α/Κ, και τις επωνυμίες της Α.Ε. Διαχειρίσεως 
και του θεματοφύλακα.

β) Το σκοπό του Α/Κ, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι 
επενδυτική του πολιτική και η πολιτική και οι μέθοδοι 
δανειοδότησης του στο πλαίσιο του άρθρου 37 του Ν.Δ. 1969/91

γ) Το είδος των κινητών αξιών, στις οποίες μπορεί να επενδύεται η 
περιουσία του Α/Κ.

δ) Την τιμή των μεριδίων του Α/Κ κατά το χρόνο της σύστασής του.

ε) Την προμήθεια που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην ATE - 
ΑΕΔΑΚ κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων.

στ) Τις αμοιβές που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην ATE - ΑΕΔΑΚ  
και το Θεματοφύλακα.

ζ) Το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των 
κερδών του Α/Κ.

η) Τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων.

θ) Μνεία ότι η διάρκεια του Α/Κ είναι αορίστου χρόνου.
Ο κανονισμός του Α/Κ τροποποιείται από την ATE - ΑΕΔΑΚ  

και το Θεματοφύλακα από κοινού. Για την τροποποίησή του 
απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι τροποποιήσεις του κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως 
στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν. Οι μεριδιούχοι 
έχουν το δικαίωμα, εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση σ’ 
αυτούς της τροποποίησης του κανονισμού, να ζητήσουν την 
εξαγορά του μεριδίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού προτού τροποποιηθεί (Πανεθυμιτάκη Ελένη, Αμοιβαία 
Κεφάλαια, σελ. 14).
Ακολουθεί υπόδειγμα κανονισμού τονΑ/ΚΑΊΈ ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΛριΟμ. Ε.Κ. KS5A. Φ.Ε.Κ. 95 8 Β / _’ 2 .!λ*Μ

ΛΡβΓΟ 1.
ΕΤ \ ΙΙΊΑ  ΛΙΛ.Χ ΕΙΡΙΙΕΩ Σ ΚΛΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1- Η Ανώνυμη Εταιρία Λιαχι ιρίιιεως με την επωνυμία "ATE · ΑΝΩΝΥΜΙΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΟΣ 
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ", η ο.Ίοιο IkiovotirtCtrni π/εξή; Α.Ε. <\κιχιιρίυπ·»ς. |»f tNvi Γην Αθήνα. σ»·πταΙ*ηκί 
με αποκλειστικό »ικσπό ti) »Ίιτ/ειριση Αμοιβαίων Κει/ιιλαίων «ni<fn>\M μι n ;  δω Μ -ιις τοι* N. I W I I  -περί 
Etcupuóv Επενσύσιων Χαρτικ/υλακίου. Αμοιβαίων Κε«τ<ιλ<ιί">ν και Χοπιιοτιστημισκιόν Διατάξεων- τοι· ΠΛ. 
433/93 και τυυ nnpiVvTo; κανονισμού. Το Μετοχική της Κεφάλαιο ανέρχεται οε δρχ. εκατό οωτομμύρια 
(UXI.ÜOU.OOO) xm Μέτοχοι t ijí HtaiyuiC είναι oí:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΓΡΟΠΚΗΤΡΛΠΕΖλ ΤΙΙΣ ΕΛΛΛΔΟΣΛ.Ε. 5(1*
ΛΝΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 ΗΪ
ΛΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩ Η Σ&ΥΓΕΙΑ Σ 21*3
1ΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ε.ΥΛΑΔΟΣ Α.Κ. 4<τ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 4%
2. Το Α μοιβαίο Κεη ά λα ιο  με την επω νυμία "ΛΤΕ ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ", το οπ οίο  Μη ονομ ά ζ««»  εη εξή ; Α .Κ .. 
αιγκροΤήΒηκε α π ό  tt|v  Α.Ε. Δ«Γ/ει«ίσεΐιιςκαι ftií-irtui un o tic  δυιτέιξεις τ ο ν  Ν. 1060/01. το ν  Π Λ . 433/93 κα ι τον  
π αρ όντος χα νσ νια μού .
3. Τ ο ο ρ χ ικ ο  ενεργη ηκ ο του  Α Κ . a v ip /it u i  σε διακόσια Γ/.<η>'μμι\·ι<ι δραχμές (2iW.IJH0.000t και η καΜσρη τιμή 
μι y ιδίυυ  κστα το yp»*vo οιηποιιγιιι;  τοι· «μ χ ίλ ιες  δραχμές ( 1.000 δρχ.).
4 . Το σύνολσ  του  ενεργητικοό του  Α.Κ.. το οπ ο ίο  αποτελείτε» κινητέ; α ξ ίε ι. wiTotlfm»; or Τοειπεζε;και μετρητά, 
ανήκει ί ;  αδιαιρέτου στους μεριίκούχοι»; χητ* αναλογία  toi* αριθμού τ<»ν μεριδίω ν χαΙ (ενός.
5. Τ ο  Α μοιβαίο Κ εηάλιμο δ εν  αποτελεί ννμ ιχδ  πριώ ω πο. Οι jiryiftioi'/oi εκπροσωπούνται διχαειτικι»»; και εξιι*δί- 
κω ς α π ό  την Λ Ε. Δ ια / t  ιρίσει·*;. ω ς  π ρ ο ;  η ;  έννο ια ;  o /o u  ι ;  <ιπο ri| Διαχείριση τοι* Αμοιβαίου Κ εηαλαίου και το  
δικαιιηματά toi*; επί του  ενεργητικοί'*»»·.
6 . Ο ι μεριδ«>ύχ«>ι Λεν η δ ύ ν ο ν τ α ι γ ιο  Πραξει; ηπαρΜ λείντι; τη; Α.Ε. Ai«/nyíoo>rc ν.οι ιοι* θιματικινλεεκα χατά  
τιμτ έισκηοη των xaBnxA nm v του;.
Ί Η διάρκεια λειτουργία; » » ·  Α μοιβαίου Κι·/<ι>αύ*υ<>ριζΓτσι μέχρι τοετυ;
8. Η Α.Ε. Λιιιχιΐι»Μ«·ι>ί διιιχπρίζιτιΐι το XuoijViio Κε·|ΐ»λ«ιο. αύμ»ί»·»ν« μι t u  δ υ π σ ΐι ις  ιο ι·Ν  1969ΛΙ κι« του  
Π Λ . 433/*>3και τηριίτου;λ»»γηρι·ιαμ«ί·;Λιηχΐιρίυε··*;'»υτοϋκοιει<Η·νεϊ<ιι για Γην.ιηριικο>Λ»ι*)ησητι>ινι·.-τοχρε- 
ω οεω ν του  Θεματοφύλιικϋ. με ιπιηέ'λαξη τη; Λκιίαξιω ς τη; π<ερ«7ρ«»ίου 5 τ.»υ άρθρου 2 του παρόντος κ α νονι
σμοί*.
9. Η Λ Ε· A iciyuyiom »; κιιι οθιιιιιιο<ρ·λ<ικα: δι ν  ιι.ιοοουν va Λανειζ«η-Μι. o ta v  ενεργούν γ ια  '-oycipuioiiíi του  
Α μοιβαίου Κιηολαί»«·.
Η Α.Ε. Δ ιαχειριστώ ; μπορεί π«ιντω; va δ α ν κ ζ ιη ιι  «ε Srvo o huoiiu «m ο ΐιιυ τ η ο ιϊη ; *ίη»«Δ u»-ha¿kr Οι 
«\><·ι / ι ι ι  π.Ηΐΐ'π«χίι.ιη;ε>Γθΐ*ι«Γτι;τη;Λ ιιιΜ |π ;< η·τη;. /ιι(λνι2ι>ντ«ιι μτο.'τι“Γ«ηιη ΐη: Επιτι*·πΐϊ; Κιιιιι/ λιογλ^ηι;  
ifi<|nfni\-u μ ε το nyOyo I i au y . 2ιΐ τον Ν. 2Ι6Λ.-93 -Κόηΐι,Ηΐ μιτιπτυξη; c:ti/.itv»i«»·:»»·. Oi<n.>yWl|ii.iEic «την ιμμεοη  
χ«α Ομ»<ιη n oyo w iy o i κ«ιι ιιλλ.ε; ΛκιτίιΗει;· ίΦ.Ε.Κ. Ι3?Λ ι.
10. Η Α .Ε .Δι«χπφΐηε«·ιςμπομεί vam »v»cnn Λύνειιι για X<r;«(i>K«i|ui τονΛ .Κ .ιίπ υκ λη οτικ«μ εT yr« i2 fC .ιι·'>\τ»μέ· 
/y ·  ουνο/ακοι· π ουου  ίικηι με το 1/10 της xuOayn; «irme tov  Α.Κ. κιιτιι το  χιχ»\·ο tn ; m in v ,f« » í του Λ ιινιίου και 
μ ο ν ο γ υ ι  Γτμ· ι»ι\·<ι.·ΐιιυ(ιΐηιιιπι<'ει·Λ· ιΞΐΓ,>\ιας μεο>/>ίων .n a v  nyivrtiii μ η ο ιτιη fy n o v i η π€·ι>.η«>η κ ινηκ'ΐν«¿ιυο· 
του Γ'Τί*·.αιτι>.οι· το« Λ.Κ. Σι «οη α λε ιο  τυινΛ«νε·ί«·»νουτ»>>ν. η Βτιιμμα ίχει τηΛ ίΌ ΐΐιαητο ιττ oirvunu εντχι\κ» «τ 
v.i\t |Tíc aSirc Γοιτι-νιν/ητικοί' του Α.Κ. M.Toyii rm on; ιι ια ν ν ιιπ ιπ ίκ ιιτ ια μ ι  t».wr.nt2r; ιιεχοι .τ ο π ο ν iiu n *ayo ; το 
Λι χα ΐ.τιπ ι ΐο ι ;  fy.uu» 115*3) τιι·ν irtmrv xiu iü.im ov ιη ;  για iL.Tirxrw»i i« in ; tc iv  που είναι ηπιιε,κιίτητα γιει τη « ι ·  
t o iv / io  ιγ ; .
11. Η Α .Ε. A ifr /iiy io im ; ii.toy ti ν »  αυνηπτιι οη κ /ιη ν ίι; .Τιθ' ιΐντιπυοικιίπιίβς με τρίτοι*; για πιίιληοη ιίΓριΛύυν 
τι*ι* Λ.Κ Δ υνανται va ί v r y ,i)ι·νι<»>'iiTi.n^'wvo.-rih μονον T'iynt'-Cf:. A u(|n> .um xi: Ετιηριεςκαι ιιιλη \<«ιματιατη. 
ριου  Α ϊιοιν
12. Η Α.Ε. ΛιαχαριοΓί’Κ ενΟ ιιτται α π ιν ο η ι  iniu*; |ΐεριίκοι*χοιι; για xrtHf α ιι/λ π α  ι»; .to o ; τηΛιαχι ¡ywt| του Α.Κ. 
)ΐε ί.Τΐ'Γΐ'λιιτπ tt]C Λκιτιΰιιιΐ? του >ν 47 Ν. 1% 9/9|.
13. Η Α.Ε. Λ ιιιχηρίιΐπ υ; υπιν/ι}κ*υτιιι \ ι ι  τ ι «ο» ικιιλι«ΐ' h i την ΓΧΤέλιοη ιιπο τυν(*ΧμιΐΤιν|:ί<λακ·ιτ·ιθ' Ενχολιιιν 
της.

Α ΡΘΡΟ 2.
ΘΕΜ ΛΤΟΦΥΛΑΚΛΣ

I. Θεματιν) ύλακπς του Α .Κ. oyi^rtui η ανώ νυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑ ΠΕΖΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και ¿Aya την Αθήνα.
2 . 0  Θ ιματοηυλακα; έχει οτη ηΟλα=τΐ του τ«> ενεργητικό του Λ .Κ ,.εκτιλι ί καθήκοντα ταμία οί*μιπιΐ\·α με Τι; ί»ια· 
r a in ;  τ ο υ π » 0,!’ντι·>;κ α ν ο ν ισ μ ο ύ xm  ιι ;  νι'*μιμιςοΑηγό; τη;Λ .Ε . Αι«χεΐι.Ηοααΐκιιιΐπ,\τπογρΐτηειτιςΐ'Τηιηι; ικ- 
Ιΐί'ΐιι; και τ ι; ίςα ιιη ν ια ίι; λιυ ,ΊοιικιςκιιΜ οτάοπςαυτοί·,
3. 0  ©iumtixj ύλακα; επιιρτ.τεται νιι u vn ih au  την n υλαζίι α λ λ 'Λ α ώ ν  κ>νητιύν αδιι>Λ· και Ελληνικόν κινηταο· 
(ΐ;ιυιν π ου  π ν ι ι  ιιΟΤΓ,υΛε; <n· πΛλπ.νιπο /ρηματίΐΗΓ,ριο. οι τροπιζιι τη; αλλοή»ι.τη; η οι a ij^ i i'ioiMi*»Nitrtui\-o 
(ΐρμοΛκι*;οργανι<ηιό irte ι.ιλ/.οίκτ.·Τής.
4. ΕιΑικΟτερο ο  Θεμιιτι-Γίνιικα;;

ο )  Εκιπραττει κιιι κατιήίαλλει το τίμημα των πω»Λυιιί'·υη· η ιΓ'<\>αζριιΖνηεναντίοτ<Η/ΐ! κινητώ ν riSunv του χαρ
τοφυλακίου του  Α.Κ.
Ρ> Εισπράττει την ιιξία τω ν πωλονιιΓνων μερώίαιν.
γι KaTaf/ιλλ ει μ ίομ  ιπ η  νιιμιμη π ^ ιίίπηικι το ποθώ τΐιιν μεριδίων π ου  εξαγοράζονται και αν.υριίινει του; τίτλου;  

π ου  εξαγοράζονται ή luTari'fVjCiivtfn,
5 . 0  θειιιιτοη νλα χιι; αε ιη·μ«ί«·*\·η γνώμη το ; Α.Ε.Διυχειριαείΐ)?. είναι Λιο·ατ«ν να ανκΟιαει τη\· εκτίλεαη των κα- 
Ίηκάντι.^ του  or α λ λ ι;  Τράπεζες η οι άλλο εξοιντίοΛοτημ/ι« αριιοΑίω: ορ-,Ίΐνιιιμο τη; π λ ^ Λ ιπ η ;  πρ«*κπ|ΐ( νοι· 
γιΛ -ι ι·« ιξη  Λλ> .ν>ι.Τιιιν Κινητών A Sim vxiil Ε>Αηνικιί»ν Κινητιίιν Αξιιίιν που  είναι ηοη -,ιιή τ; οι ι/ϋ.οΥαπΛ Χρη- 
ιιυτιστήυκ·
<ι. Μι n¡v ι.πιητ'λιι.ξπ τη; εηορμ ογη ; των ΛμπαΞεων του αρ»*ρου 47 του Ν ο  ι-λιαιτίχεύλακα; ι:ι5)ι·Μ ται
γι.ικαίϊι m ili n a  τ ο ι κ / ι ι  «j>.i*»jti ur njv Γκπλήριυοη ton1 o io /p l  ω-τπον to·* hmto ι α /v a v n  στην Λ.Κ. Λ ιαχπρίικιο;  
«η,κι κ α ια π . ν α π ι  o tu v ;  lupiJuvu-,.·λ- ,. Ο  (^εματΓ«ιmíatv.« ;  ιι^ ΐυνπ ο ι τπΐ«η;»ι^οΙ.ϋν.).ηρον μτ την Τ ^ ίπ ιζα  ή το 
ιΛ ρηια .Ota orina, «n v 'fiavau . τ ΐ5 Λ \κ Γ /ς Λ η ο υ ;3 κ ο ι5  τουάρΟρον αυτοί', ιαορε! w  ανατιΐνται ο π ό ν  η ί>- 
λα=ηκι\ητί·ο·π3ι<.ιν.
7 . Ε εινο  Θ > α « ι τ . « ι t ni l hv i i  ν*ι πap .u tη H fuπρί.Τιι να ιιδ ο π ο ιη ο η Γ γγρ α γω ;π ρ ιν α π ο  τρεις τουλήχιοτον  
α ιη τ; τηνΑ .Ρ ..Λ ιιοιειρί.»ε«·κκ«ιν»ι«ηΜχιθΓΐεντι·»)ΐετ«5υτιιν<>«κηοηηιινκαθηκ«',νη·>ντοι·ιιί·χριΐηνπ>.ιΚ·η«ν<ι- 
ληη ιι τ,,,ν κιιΐ»ιρ«»ντι.Λ· του νέου  Θιμ«τ·νι ύλιεκα. Τ«» ν ίο  Θτματοηϋλακπ διορίζει η Επιτροπή Κπ(»ιίΛΜ ΐγ.\»ι; με 
προταοη Τη; Α .Ε . Λιαχειρίοεω ; Εαν η Λ.Ε . Διαχειρίοεω ; χιιίΚνπερήοει αήικαιολόγητιι « ι  προτι m i  ντο Θτμητι».
«/iv jix ti α υ τ ό ; διορίζεται α π ό  tn v  Επιτροπή Κει/αί-αμι-μιρά; ίηπερα α πό «ιίτηοητον ιπτό παραίτηση θεμ α τοη ΰ -  
λαχα. Μετά t o  διορ ισμ ό του  ν έο υ  θεματεκτύλιιχα ο  παραιτηθεί; του  παραίιίδει ράσει τρωτινκόλλαη· τ ι;  κ ινητέ;  
a s ir ;  και όλη  την περιοιχιία  .που ανήχοΐΎΟτο Α.Κ.καώ'*; και όλα  τα  σχετικά έγγρ*1̂ ' κπι >-««-πά σ τοιχεία
Η. II Α .Ε. Δ ΐίΓ /ειρ ίοιω ; κα ι ο  θεματοη·ύληκυ; ιντε ίλ ο ιν  να  εντργοί*'· κατά την άσκηση τΐιίνκαΗιρα'ντι.ο· τ υ υ ^  Χ«ι· 
t a  Τν»·πο«ι%Χ5ορτητομιτιιξι·τοι·;κειιατ«>κ/ίΐοτικι'·πρι*;τοοι·μίί»ν»>ντιιινΜεριδμ>ίηηιιν.Τακριτηριι·καιοιπρο· 
P nollíor i; π ο υ  π ρέπ ει να  πληριααάοι για  τη διασίΓάλιση τι·ιν όρω ν π ιπ ώ ν  κπ»ν\>ί^ινιαι α π ό  την Επιτροπή Κειρι- 
λιιιΐΓ.νκ/ι; σιτιηοΛτι με το ««Ορο 11 παρ. 2ο  του Ν. 2166/93 -Κ ίνητρα ανήπτί'ξη? επιχεμιήσειον. δυιρριΗΙμίαει; 
στην ι μμεση και άμεση ηορο/.ογια  και ά)Ατ;διατ<'ιξει;- ΙΦ.Ε.Κ. Ι37Α).

Α ΡΘΡΟ 3.
ΣΚ Ο Π Ο Σ ΤΟ Υ  ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σκαπι*; to v  Α/Κ m u i  π πρίΓ.-ματαποοκίπ ι.πενι\υ·η<->ν iiixt·»· τύπου «την Ε*λαΝι και στην « ί^ ιΛ ιπ η . π ου  ε.πό ε· 
ν.τικιι Οπ γ ίνονται σ> Γιτ>Λ.ι*ςΣυ<*κε·>υ Ειοοδηματι»; και μπ<*χε;tar/rip»iu«tr/Λ ν μί*\ΐιδ .ιΛ ·πονXim|WiM*ia·««». · 
lfci,>. υ- . V ,  τη>·.)ΐ>ί«λογικηι.κ\·ρ>.πιο.α«νεε.ΰ·ΛΛ τα; ΐηνπανυ.·ι:ιντι.Λι.κίίνη.«η/ΐΜ »μπ*κκαιπι|Ιλα|ν.ινηετιΡ<..

v t i/ , , ,ν  γΜ! χ.»Ι·αι)ΐ)’Λ ΐ ^ η  «η·<η.·ινκι« i .^hovt'hv<π  y επιΛιιι«οι*ν »ην βνακ'·κ>.Ί«η τι.η·κι·ταλοιπ·'·ν. α τι-,α ύ- 
,· ..ιν  n o  .·ντο>^ηι;·τι ι.·*3ικωνοι>Ί<*ι>ν ο υ  οΐη'·»«Λ νινλΐ’ΐι<ιΐΐιΛ τηνπιιρ«οκΜ·ην.αι νριριηδιi1h |uxiitv·ι ι·|·κ;«·ριιά- 
κ> »ν. •.τ4ν.π|ϊ<-·\ ον<τ··ι.νκ..· κ.*.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΟΜΙΙ ΚΚΡΛΩΝ

I Τ ο  rvrpYtniXó Του Λμοφ ιιίου Κ*'[(ΐλιΙιιη·.ιιί την ι.τΐιρυ/ιι-ηότι οι ιπ ενδιχητ: του·Vi ι·/οι·ν. ν.υηιυ»;. o tO /oo< .

κολογιχό. είναι ¡wMmW να ο η Λ ίπ η ι  αποκλειστικά:
α. Σι χινητί;ιιξιε;εισηγμΓντ;«τηνκι\ΗΜ«Γ.πκκι Χρηαηηπτηρίοι· Asiiínt κρότου; - μέλους της ΕΟΚ. χαΙΚσ; κιιι 

στην Παράλληλη Αγορ»· too Χρημάειστηρίου Λξυίιν Λάηνιίιν.
(I. Σι κινητές άξιε; που *ιποτελο»>ν ιηπικείμενο διιιποα-,γι/ιτπΌη; σε άλλη ελεγχόμενη αγορά ενός κράτοτ*ς - μέ- 

Ιαη·;. υπό την προϋπ.Ότση ότι αυτή λειτουργεί κανονικά είναι ««νιιγνι-ιρισμένηκιιι ανοικτή «το wnvti. 
γ. Σι κινητέ; iu u ;  ciitir,'|u\i;  στην Κ ι\ηει Αγορά Χρπ)ΜΐΤι«τηρϊοι» Λ ϊιύ ιν τρίτου.ικτι»; ΚΟΚ κράτυμ; ή σε κινη· 

τι;  aSu ;  πουαποτελούν ιοπικι ιια w  δαιπρα·,ΐιάτη·.ιης σε «λλη «Γ/ορκι τρίτου έκτο; ΕΟΚ κράτους, η οποία πλη· 
v*u t i ;  προί·π<.-ί*έ«ιας ti*oi-*;‘ ivi-n.*i<n(n>i'i|Ji. Γα Χρηματιστήρια Λ;υ··ν /.tum Λγικ.·ες ΐοι·.ιαρ»οποςεΛιι<.ί.ιι*ν>ρί· 
ζιηπαιεκιιιττοτιμε τηναπ·5·|«σΐ|Τ·'υ Υ.Τοιν/οι'.ΕΒνικήςΟικί'ννμίπς Αριόμ-74985/Β 1142. Φ.Ε.Κ. ΚΜ3/2Λ-Ι2 -9 Ι.

Λ. Σι νεοτ/ΛΛύμεντς κινητέ; α ξ ίι ; ta ó  τοι·; εξής <>ροι*̂
«a. II (κΛκτη τυέπων περκλαμιΥοτι εην ι*πο·/\ηυκιη πσαγ«σ/ή; τοι*;. ενπό; εν ·« ίτ<*ι·; to αργότερο στα Χ«.*ηιι«· 

τιστήι.η« και Α γοοί; τωνπΓριπτυ>υ:···ν α  |3 κ«ι γ  ιης παροίνια; παρογριύίου.
|ΐ)3. Σε πιρίπτυκιη κιιτει τηνοπ·>1«  οι ν»-υ»·χδιΛ<5μενπ; αξίε; ο·|ιν.*ι>ΐΛ· κ<ι).Π(*η μετοχικοί* xf'fatjrÍov aviiivvuii; 

ι τιιιρίιι; μι δημοσία ιγνύα·!η. ουμν»'·»* με to-n/V oSatovN  2 ΙΉ)/Ι92 0 -πϊριανι··νίιυ*Λ·ιταιριών-.η Α.Κ Δια- 
/•ιριηευ»; Λύνεται ντειηα·ήπτι»σ»·μ|ίι·ιΐΤ| με τονανάΛοχι' τη; ω ; ον»·* ιν,Λοοι ι.»; .irρί τη; συμμέτοχη; στη δημοσία 
ι ·.*n« «f η υπό ιην ιπ ιη  ύέ^ιΐη tη ; ι·παπερ·π τ<·»ί <ιι;  αο της π ε ρ ιπ τ ι ίκ κ δ  tn; παροΐΌ«; παρ·Γ;ρά<τοι». 

ε Υπ·* την .προΙίπ*ν)Γΐΐηι»ητοηΗ«ΐΗΐηΜΐτ*·>νΛσι.κη«ι«οΜξι«:>ν κιιι títAoiv δεν istfp(Vii*.Ti κατά την τοποί*ίτηοητσ 
Λεχα η >ι ζ εκατό 11 iKf · της καί (< ιρ< ι ;  > ιξ ια ; το ι*. το Αμοιίκαο Κεηάλσιο ιπιτρέ πε tai επίσης να επενδύει. í*otcpa οπό 
ειδική «Λεία τη; Επιτροπιι; Κη(«λαισ/οι·ά;: 

i)or λοιπέ; κινητές ficir;. έκτο; από τ ι; ανπ»/τρι5|ΐι νε ; στα .τροηγσιιιενα εδάη ια.
¡liar πιιπιιιίικοι*; τίτλοι·;οι οποίοι.για τουςοκοπου; too Ν infió/ól.ιξομοιώνυντοι με κινητέ;αξίε;εηικιον 

είνανμη«ρνΡίΐικμοι.ρ»·ΐΜτ»»π*Ηή»νιμ»κκ«ι τ*ι»ν>*πνΗ«ιΐν η o lio  ΗπίΊΐεί ν*ι ap*>vSu*ponti με ακρίβεια ημτρηοΐι·»;.
Η Επιτρ*»πη ΚεητίΜίμΓΛχκι; κ'Ί'ορίζτι τχάστοτι ιιε «π«κ|«·*ή τη; του; πιοτωηκοι< t it í jw ; που πληρι*ια· t« ης 
αννσ κριτήρσι. Ο κατάλογος τιιο· πι<Π(·*ΤΐΚΐίιν Τίΐλων. η Tiyov τρ ιπο.ποίηιΐη toi* και οι λογοι πουεπέΡηλοντηνιξο- 
ΐιοίωοη των τίτλυιν με κινητέ; άξιε;. κ«Ηι·ι; και <η Π'/ό'- μετεήίολ/;. ντ ι: t ¿ιηιοιι-κα ι ;  και τα aítia  αίτιόν ιινακοι- 
νωνονπιι από την Επιτροπή Ki«j<cÁawr.v>pii; στην Επιτροπή τη; ΕΟΚ.
οτ ι Σγ μετρητά, τραπιζικές κατσΗίσα; και υ·οδυνοιιο>Μ,Ό·ατότηια; πιστυιηκοι*; τίίλου^ ι*πό τκνόοοότι ηεπέν. 
Λι*<ιη στο στοιχεία ιιιτύ  Λι νοπιτελίΐ τηνχι\ιια δραστηριότητα του ΛμοιίνάουΚιησλαίοι·. Η Επιτροπή Κεηαέ.αι· 
<Γ,·ορ('ις μπορεί να εξνιδικτύσει τι» κριτήρια γι« την p<(<tpiw,ñ τουπο«ι!>γτος εΝυ/ιου.
II αποτίμηση της <uui; των ·■ »; «νυ> κι νηοόν α-υ-ιν γίν» ται σι'*ιι<(ΐιΛ·»ι σε τις διατάξεις του Ν. 1969/91. άρΗ«ο 32 · 
π«ρ 2. «>π»ι»ςαυτόανπικατοοταΟηκι «π.ι α* ΙΙΑ . 4 W >3. ο^χνι fi-amt. 2.
2. 1«· AiiogW* Κι·ίαλ.«ιιοΛενιπιΤι.Η.π«ται va*ct**/.t<» .το/υτιιισ μι ταλλα η ,·τ»«ικΐΊτοηκοι*ς τ«α% τίτλους, 
τ Η \. Ε. Λισχειριοιυ»; ιιπ ι\α ι ν*ι νρη·ΐΐ)ΐοπ··ιΐ ι μισό και tiyvixi ;υ ι  ιΛΤίκείιιενο κινητές αξίες για τηναπ··τ*/α· 

θι»αικπΛιαχιιριίΐΐ| ι·>υχαρτικ| υλσκιου ttuv Λμ·.ι|νυ··>ν Κν^.-ιλαιυΛ-πουΛιΐΓ/ιμηΙετιιι. κοίλτίςκκι μέσα κιιι η / ν ί
κες κιϊλυηη; του ιητειλλειγματικού κινδι·νοι·στι» π>«ίσι«τη; διαχείρισης της περιΟΐΌαις Τον*ς. υπό Τοι·ς opo»*; 
και τιςπρούποΟεσει; πουΟετη η Επιτι.»'πή Κίιεαλιιιιιγοριι; ιτι'*ιι»(«ιΓνη με τυάοΗρο II aup. 2α τοι* Ν. 2166/9 3 -κί
νητρα «Μίπτυξη; θΐ>τειρήσπ·»ν. δι>ιρ>η4*ιιι·ιει; οτ*μ· αιιιιση και »ιιιεση η·ΐΗ*ολ<Γ.·ί« και άλλπ; Λ ιατάξη;· «ΦΕΚ 
ίντΑι.
4 Κατά την.Ύυ*Γ»ιι<ιτσ.ποίηι·ηιπΐ'ν»:νεε<·ιν.οπίΓ··\»ώ τσιητοπ*4ΐέτηση«ν«στουΛίκσ τοιςεκατιε ι ΚΚ?ι τη; κ<·ΰ<τ- 

ριριιΞ ισςrm- Atioi)'«iu>v Κι·ε«>.αιουσεκιν*μί;.ιί·.ι; Γ·*υίδιουικδ»\τηκαι«vw tovo.«vivt»iτοιςεκοτοι40* ί 1 εης 
καθαρή; πΞί·ι; του. στ κινητέ; άξιες εκδατιόν. ο» κ*ιί)ενπ «πιι του; οπου*ι»ς έχει ι.πενόικιει πικκνττο |μγα).ιπιρο 
του πιντε τοι; εκατό ιί^ ΐτη ςκ ο Λ ιρ η ; άξιο ; τ·»ι*.
5 ·ιι Επιτρέπεται η τοποάτεΐιοιι υιχρι toi*Tpaivt*i Λενει τοιςικατο· 1<Γτΐ τη;κι<ιν>ρη; αξίας του Αμυι|ώιι·υ Κε

φαλαίου σε κινητές αξίες του ιδ«η· έκδοτη. ι*Τ»ιν ιη κινητές αξίι;  έχι*υν εκδυθει «πο κικ ιιο ; · ιιέλσςτη; ΚΟΚ.απσ 
ιι.*·ιν·'ν"ΐιό τοπική; ni'rtv5nHxnu»r:xiym»u;-tirVji»'c. από tpiTo.ixxá;E<íK κρότε*; ή*«πόΛηιι«·*σιοέκεΐΙνιϊ.'^ «m- 
σμο. στον οποίο «ι*μιιιπχ·ιιο·ενα η πιρι-νοτερα κράτη ·μέλ.η.κη»δ·»; και »σαν οι >.ινηεί;<ι2ιε; τελυιΗ· iy:ó τηνιγ- 
γ«·η.«η τεσνπιηνιπιπτι»· τ».κ*»κ»ιπ··ιν.
|l. Το i»*-vp)j >τ<·ετ ι.ιπ·κ>ττηιτε«·Λ·»ττιςκινητές «ξιε; τουπροη-.τ»*‘n t '»«· ι·ν«|·(οι·>ιπι^·ει \Tua*Strftti μϊ'/pi τοτκατο 
τ.ιίςικατοί ΙΟϋ'νΙτηςκιιΒορηςαξόι; toi· Aiioi|Wiü>i' Kt'ra>xH. ii'i<fo.kiv .τλίκνιο·!»« .*ι ακολοιΙ’οιόροικηι.'Τι,νε· 
ν*ποΗε«ιι ις·

1 1 Τι· Aii»*iiVa»r Κΐ'ιαλαιο μποινι νιικατεχει κινητέ; οξ«ς πο*·»ινπ|κο'δ· τονλ.αχι«ττον σε έξι /6)διαηιχ*ιτικι;εκ· 
οουιιςκιιι ΙΗ α ία ς  που ανφΐ<Ί·'·<Ππν ίδια ικΛκ>η Λεν ι·πεεένιινν*υν το 30^  της καθαρής αξαι; τον Αμ«ιΡ»ιά->· Κε- 
(j i iItiíov,

h)To AmiijVno Knf (ΰ.ιιιομ.Τιχ'ΐι νιι επινδινια πσνωαπυ 35‘ ί τιμ xuáoAirf; »ιξΐας τον οιτιη ωντι με τις παραπάνω 
π<.Ημιπιιί·Μΐει; σι τίτλου; οτιιώρσι'1 ησυδημμτα; πού εκδυ'Ίι το Ελληνικό Ληυαοιυ ΐ| ολλι* κρττο; - μελό; τη; 
ΕΟΚ.
γ, Επιτρέπεται η τοποθέτηση μιχρι του 25Η τη; κιιΟσρηςαξία; του Λμοι|ώιηι· Κεηα).αι«υ or κινητέ; αξα ; τ»*υ 
ίδιου ικδητη. όταν πρόκειται για ομόλιε/π που «δίδονται από πιστωτικό ίδρνμ« που έχει την έδρα τουπέ κΛ«ίτο;
• μύλο; τη; ΕΟΚ. και υπόκειτιιι δια νομού σε ειδικό κρ»ιτικ»ί έλιγ/ο που επιτριπίι την προστασία τωνκατοχοιν 
τιιΐνενλιν/ωοιιολι'ν,ΊιΛ·. Ιδιαίτερα tu πικιέι που προέρχονται από tnv ικδικτητσινομολιν/ΐιΐν αίσιόν πρέπει να επεν
δύονται. (Ιι'ισει τον νόμου, σε στοιχεία του πτργητικαέ* τα οποία ντι καλύπτουν επιιρκκ'ις και για ολη, τη διαι*κιι<ι 
τη; ισ/ύο; τωνομολό',τμν τις απορρέοναες από αντιι ι·ποχρπ*κΗΐ;. πρικιρίζονται Αε νη ικανοποιηπόΐδ· πριίνομια- 
κυι; τι; απαιτήσει;αποπληρωμής τουκει/αλαίουκαι «ΐΑ’δεΛπ'λευιιενων τοκυινικ πΓ«ί.ττι·κΐηπδι·ντιμία;π).ηρω· 
μη; γ/  μέρους του εκ-δότη.
Γαν tu AaoilVuo Κΐ'/ιιλιηοίχπ inrvAnun n«vt*)fWi>5 ír τη; καθαρή; αξία ; Τι»υ σε ομόλογα τον .Τορόντο; (δ«ΐ(·[. 
ι ί ·, πουίχρυνεκ.ΧΉΐι από tov ίδια εκδι'τη, η ιηδτόιχτ|«ξ:ιι«ιτών των επενΑναΓυιν δεν επιτρέπεται νο ΐπτχ\τ<ιΐνιι 
μ* 8υ·'» τη; και'αι;.«ι; »ιξίας ταυ.
Η ΕπιΤςνιπη Κεηχι>.αΐ'υ/αρ»ι; καταρτίζει κστάλο-,Ό των πρικιναηερομινωνομολογων και εκδστιόν. ι» οπ·*ίι·ΐ ιι- 
ναιιϊσυηΐιΛιτηιιένεΊ νει iv»Vi.'H*i,viHi<vj*‘; i f τουνεκινπαποκρίνονται στα Παραπάνωκριτη^Ίΐrxm Τονκοιν*α1 η· 
εί στην Επιτροπή τη; Εί)Κ.
Στον κατιΰ,ογο αετό επισυνάπτεται ιτημείωμα που διευκρινίζει το κπίΐεοτιό; Των πρικινπηερομενων ιγγιτ/ΐίΐον. 
Οι κινητέ; αξίε; του παρόντος εδαηίου δι ν συνυπολογίζονται για την ε»/αρμο*/ή του ορίου του 405?* που αντυ/έρε- 
ταιστηνπαρ. I,
6. Η Επιτροπή Kr»fiiJ.a«i'.v*p«i;í»)vviMi \τ» ιιηνεπιτρε.τει τηνσυιιηωνιι με τοεδάηΐο|ν τοποθέτηση, ΐ'ανκριντι οτι 
υτου; ιιιρώιοΓχαι·; roí· A|u'i|Viioi‘ Ki'ia/iiim · οενπαρι/ΓΤαι π«.»«πιιιιία hmU.i^ti με συτιι των μίριδιοΐ'/ωνινν·; 
σμοι|Ισίηυ κε«Γ<ι3.αίου το ο.τοϊο τηρεί του; πτρι.*ριοιιοι·; των πσρ. 1 κιιι 2 περιπτιΐκτεί; «’ και γ'. άρΐχ«· 3.3 :ου Ν.
1969.'*/1. «πω; σ ίτ ο ; ι»τχιν ι.
Για τ»Λ· προσδιορίσω* «»υεπιτριπομενου ύ,Μΐ·: τ·>πι4ΐ>τηο«’»νκατά τι;πο»ιη,.Ί)έηΐΓ.\τ;παι,κιγρ*ύΓε'υ; ηαξΰι τ.·υ 
orva»(ii'T'ijvxiv!iti'iva=ii.)vτ»·*·ιΛιο*·εκΧιτηυπιόσγιζεταικ«Μτηνη)ΐέρ«ττ[;τοπι4Η·τηοιΐι*;|ΐΐ |ίαοητοι*;κανι'ι. 
νιςοπ»ιτιιιιιυεπ»; τουαι/*ρηυ S .παι*.4 «ε»ν.f|i>.ιγ». ι··ί  rovnatyvTi*;κανεινισμυνιΝ. I'»δ'νΐW I,άρΗου 1 3 . ;nu;. I)
Y. Το A»oi|Vi\o Ki»iVó.imi ιπντριππαι νιι απυν.τιι jióviv Utv'íAiu λοιπιύν θργανα*μιί>\ ·*υ3.λ.»ν ;*ν.ΰ>ν tntvhi'ttinv 
ανεκτού τύποι·που iii'vaOixM.v.n.To tyow  να ιπενδινηνουλλογικο ιΐτ κινητέ; αξίι ς κι'(»τλυιη που σνγκ»ντρώ· 
ν.·ι*ν un·* το κηινο και τισνο.τουυν η >αιτ»ΊνΥ'ο |ϊ»ωίζιΐσι στηνιιρχη τη; ν,πτανν*μη; τι·ινκινοΓ-«·ινκιτι τωνο.τοί- 
»·>ν τα μεριδμι. ιιπα  απο αίτηση των κΐΗΐιστων. εξιυ;ι\ιίΓζοντιΐι ή ιξικ/λοιΧται. «τμισπ ή fu|iron. ιιε στοι/ιι'ΐ του 
ΐ'τρ','ητικουτυινοργσΊοιυ ιναιπων II σι^νολικηιιξίπ Των·ϊνλθ·,'ΐ,ι ιιτρίδίΐιινδο’ c.Titprnfiai νει ínipfVilvu τοπί · 
ντε εοι;εκατό(5*ri ττι;καθαρή;αξία; ο>ι·ενιρ',πιτικούτου Au»h|Vιίον Κίμαλαιον. - . ·-
8. Το Λιι»*ι|Ιαιο Κκμϋ.αα» Λεν επιτρεπετεη να αποκτά μερίδια Αμοι|Ι«ίου Κεηει).»ιίου. που διαχειρίζπιΐι η ATF. 
ΑΕΔΑΚ ή Λ.Ε. Διαχείριση«; που είναι συνδεδιμίνιι με την Λ.Ε. Λκιχειρίιιησς τον πρώτου Λμοι|3αίου Κιηαλαί- 
<n*. y.»ita την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν, 2190/1920.0  πιρο\*ισμος της ππραυαπς πσρΐΓ^κ)ηοι· ισχέιιανι· 
ξσρτητα απ»> τη χωρσ Γ.-·κ«τιίιη< ίσης της Α.Ε. Διαχι ιρύκ«ο; πουδισχίιρίζεται Λμ»κΡ«ίαΚε·άί>Λΐ«ποι·εμπίπτοα·. 
στην m in a  του ι»διου«ρ·>ραυ.
Επιτρέπεται ιντηρειαποάδει« τη; Επιτροπής Κεη·»ι>.αι<Γ/υρ<ι; και η απόκτηση από το Αμοήνώι Κε·|·ό/Λΐο. uí ρι- 
έηων A|ioi|Viioi· Κεηαλ^ιίου που υπόκειται στην απ<Γ/*νρευ«ιη τ«*υ προη',Όΐηιενου εδαηίου. όταν to η/^νταί» 
Αμο·|ν>ίο Κη/άλ»αο είναι, σι'ιυασνσ με τον Κιινονιωιό του. ιξηδικπ·)ΐένι> σε επενδίνηι; σε συγκεκριμένο ·,τω· 
•.·ρη<1 ικ<ί η οικονομική τομέα. Στις περιπτιιχίει; του προηγοιγιενου εδοηίηυ η Λ.Κ. Λκιχτιρίσιω; δεν ησπ».»>τιπ 
οκιδιρτοτι αμοιβή ή προμήθεια ·,·ι« πριιξί'ΐς επί των μεριδίων τ«»σ· ι ν λόγω A)iiu|lai<»iv ΚεηαλαίιΐΛ .
9 . 11 Λ.Ε. Ακιχπρίπιΐιίς ·γι<ι τι» ούντ>λο τω*· Atu»i(Vili.»v Ki»ra)^iimv πον διαχειρίζεται, δεν επιτριπεται \υ  αποκτά 
μετιε/ι; με δικ<ηωισ·γη'ε«»υ|ΐι<ις εταιρίαν πι·υα%*τιπρ>Η>ωπηνυνπ<κΐικιτόμΓ,ιι>.ιτερι> του δέκα τι>ι;(κπτ«·έ|0,Τ· 
τ»*ι·«'«,μ>)λμ' τ··Λ·αντιοιοίχ*ιΛ·ιΐετοχ*>'σ·. πικ»·νπό το»*π· >ιο τηςιπ ιΐρ ιπη τηνάΐΓ/ηοη τη; σημίΓνηκη; επιρροή; στη 
.ΜίΓ/ι ι.,ηοη »ουικΛ*τη
ΚαΤι* ίηναπ»·*κτη»υι σπ»»χ·ην m δικ···«·«ια *,'·1'| > ·υ που ενδιδοντ· <ι a^n αο ιρ υ ι <όλ<»· κι»· to v ; - urX**v; τη; ΚΟΚ. η 
Λ E.Ai»«/*ip*»F*·«;i-n»ixproi*t«»i wt τ»η»εί n*vuvt«troi/<·π ιpiívu'n»'π.υ·*«/ντ: ot<*<i'»Ao ν^ιτος -tit/ji;.
50 Μ' ti|Vi.iu{i>a=n Γης.·ΐιν"Γν>·|ΐ.»νης ,-.ΐ\·α'\»ι·(«ιι· το Αμ»><|·αοΚιn<»¿«u■ .Vνι.τιτριπι ε·η va anoyfa 30Λ0·
■ ír.-lit ••Ίλ'.'Τι po Τισ-Λι/α ε ·ι - γαχι' ο» Ιάτ··. σ» Τι.λ-ιιγΤ0·/1'1' '  νυν··;διναυΚιιι *,"riO>· t ·«· ιΛαίι'ΓΑ/ν'Τη.Ρΐ :4>··σ?·ν»*- 
/Λ»υ f».rv ιητ ··*ηλ:μ<·ι\ . καίσ to /«.·\.νι· /τ*|θ««ι< <ι.ΐ»· το Αμιωίαυ· Κ:·|'αλαιι* (*ιιθ*Λε·ι. Α· τοι» ίδιου ι*<·*θτη. γι Τ..»ν 
κατο tu/νονοκτήσησ; κι*κΑ»»4θΐ«>ηη··Λ·ι»ΐνΐ·κωνr w ; «μοηναουκίΊοε-ιιουπουιμπιπτιιστηνivnn a t.natp· 
*W.«*i· 5 a«p 7 τ«υ· Kavim<*iio<·. δ) ίω ν μι τ· ιχι·ιν «ητόνιηιης ΧρηματιοτηρΌχι^; Εταιρία; του Ν. 1806/19-88. ω Των 
αιτοχ·»νετ».αρα:Λ'<ηηιβ**υ>·»νεπενδι^πωνκ«ι<·ηηιΐνμΓΠΐχ···ντηςΛ.Ι· An»vWrT|vi<i>vTit)j'n·.
I Ι.Οι .τιριΐ‘ν '0««» τηςπ»·ρ·«·\·ι·ι«·>*2 tCM»r*p«\«M* 33 Τ·«·Ν. |«Χι9/θ| »·>πω; ur/iT«.A»vi.r/;v«ii-v -iíi τ ιίχ ιν η α τα ξ ίι; 
τη; .*>·«.·.< Γουπ»ι».·»ιντ<ις»ΐι41ι.>(ΐν /..·α..Υ;·.«·ι γι.» κ·τ«*χ»ς Ητοα.»ιαςω»ι< ι/ , ι  Γηνέδρ»» ti;c<*i ν^οιτ·*; ικτος τη; ΕΟΚ.

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Π Ε Λ Α Τ Η



Μ|(Μονΐ!Ϊ·μΐ|·(<>να μΓ τ»ι νομοΐίπτιη τ«ιι< rv λήγω v../ ι τ ο υ ;  ti τ·ι.τηΙ)ίτηιιη nt μετοχές της Ktaiyictç «w p tfW  τη μόνη 
ΛυνατόΓΐιΐίΐε.πένΛνιιτι; ·ί  τίτλοι·; ικΛίτων m im · τ.ιυκι/iTiii'C ι«πό n i v i 'v ' i m  ηιΐΓ,-/.τκΐΗΐΐΓνη Ktciu/ i« tih.ui κ«· 
u i την (ii)xi)i)!| τT(Ç r.nrvftimxii; τη: πολίτικη; n i oy in  nui· n y  βλέπονται οτ.ι indigo 3.T. 3J îTuy.-fl^ij. Ρ .γ. και »το  
ûyfloo 3Λ Tor .Y 1%7/VI coi-»; ιΟ/ιΊΤ.
l2..L nity i;T n iii .ηιυικκλίιΐη u.tn t i : Λ ι ι ιυ φ ι ;  rurógO yorS  to n .TuyovTiK.n yuxi ιμένοιιγκι μι η ιχέςπ α ΐι αποκτά  
το Aiuii|hjy.i K o f iu jiio  m rxuivtu; ΟΛοίωμα π υη ΐιμ ηοϊω ; Kittu την ιΐυ^ηοη μ«τυ/ικοι1 κιη.αλιιίου ι t tj iy u i; . τη; 
ο π ο ία ;  x m t/ .u  iun«υχίς, Το Λμιη^ιί.» K fyn/.uio rnaxyio i'tm  ι.μω ; vu tx-iiunou τ ι;  μ π ό χ ες  που  κατιχιτ -tali' 
tMiOl'iuiq tuivoou ijv .nu ! Tiili vTin uro a i /V > 5  τ ουπ »«νοπ ος.ι\το;ί:οο;ιο ΐοτηναΛ *ιχτΐ)< ιΐ| m u ;.

Α ΡΘΡΟ 5.
Μ Γ Η Λ ΙΛ  Κ Λ ΙΤΙΓΛΟ Ι .M EPItIILN

1 . Τι>ΐΥΐΛ»γητικο toi· A iiu gh .iou  KtgciAiiuniftimQiinucH niu¿iu μεοίίΗιι η κλύ-ιμιαιι μ* yiftioU. W ox.vuiio/.ti<no  
Aiu>i|Viio Κ ιηκ λα ιυ  tu r ·  v V ix v m m  με ovo fu om xo  ητλι» που  τκίκήει.α u n o  tip· Λ.Ε. Δια χιμ μοεω ς κο ι .ngour.“«)· 
; ΐ « ι μ ΐ « ι  un o  το ΘιμιιΚΜέ iô.u m i.  u o.Tou»; tarT ir/y ivu  |VjimiJiVíi και ιη γ  xuivtfXMn της iiç in ;  τοι<ς. O  uinlltioç  
t««\ μι^ιΛιωνιιΠ-Η.Ί ί  \ie  ai'5<ivTiui nr την ικΛοαη m u  ύι.ιΐίτυη νιι·>ν η vu μπι^νι tnt με tiiv ίξα γοοϋ  x«t ι.κυν».·»η 
iXToivr/uin'itAnotCHiUu. I l txiVKRixui Auch οη v i t»v^H ñ iu ivun o>íiu )iu  tu ta n o  tqvA .F .A i'ixu ^ n h d i; uto πλιιϊ- 
ou: του  n u g o v to ;  κα νονισμού .
2 . Οι utaih  turv tJ'^u>iôiiv<-/iWx}Vt'ii7 (((CVu ηπιΐΗσυόί·Λ»·ι urgiOia η κλιιομ.ιτιι μιοιΛιουκιι. n ig ir /ο υ ν  t'-naxgu»- 
τ ικά  T»«jv i> im xuiT i|óu iT h>voqTOUiU'v1ii'X o tv .o i 'n iti> vp t|>HAuii'xiur, u p  ι .n .iw tiu i τοι: Λ .Κ .. T ig A .h . ΔκΓχι uguK- 
«-jçX ifilm O tim T iX iO jixo, τ ο ν uyiUiio tn ; uft* ία ςγ ια  τη ονγΜΛ>τηοη τ» ο Λ  .Κ.. ti*vuydV o n « v  ja ,,ν ιίω ν  n o  r  ■ rvni- 
ιΓΤθι'/m rv o t o v τίτλο. t i ;  υπυ·.ν<ί<ιi ;  τ«»νιςουοιοΔοτιιμινω ν υ νγύνω ν t η ;Λ  Κ. Διαχαυιιη··»; την ημιιχΗΐηνιαΛου  
ττΟιρκτν <ιι κυκλυηοοίιι. κπ ι ft|ViiiiWH οτι κ<πα|ίληΟηχε uÂo.r/fyi'i; π « c m  tou  μι^ιΑιου.
3. Οι Α ο ιη φ 'ΐ;  του  N . 563S/1932 "πεοΐ x iittC houu; «Ι κυ ινυ  λογιιοαιομό'' .g u y i .^ o v n ii  α νάλογη m u  m i μεοι- 
ttuiiv A p ogk iio«  Κ ιηα λιιιου.
4. Οι tit/AH μί^ιίκων μ ετ ιη ^ φ ινη ιΐ uitu i Ouvuiuu.xui i v  ζ»ι»η μονυ μπ ιίίύ  συζυγών m u  9ΐγ/ινώνπζ*ΜΤοι· m u  
Αευτιο·Η'|^ι()μουΜΠ'Γΐ4)ιίιΐ'/ϋ·ιμμη· 11 <n*ig Vitou| μιΐιΐ|>ψ·ιση μίσθιων (  ivui α.πυλί’Τιι uxi\>i|. Bcftixuottp’nîsji· 
.'Uiuonuii<(u>à<if(>);X(iiq;u.'luij(i\τ (θ ΐ3ΐ<|ϋΐντ)11ι ι ύ τ ι n(u>Hi0.u'Tixq<ino^ttuU'ioql)iLMjTajlxii(li:iμε μιτιι|5ι|3αηηoto 
Υ Μ ΐιοϋχοΜ ^ιυμουμιοιΑίίυν A.K. uvtl για  κιιτιι|5ολή μετρητών. 2c kuMl μι ngiljiuni] ιικ ιν ώ ν ιτυ κ ιπ ο  io  Wu'uTO- 
<1 ν/.α χιιιΐ TitÀo;nm'|ifTii|it|V'ùTiii«oi jtuy/ftiùETUi v in ; ίηοήιν.ΐίΐούχα.
.S. Z*, .ntginniw ii α πώ λεια ; ίο υ  τίτλου Τΐ|αομικ;υνταΐιινυλιι7<ι οι O111TU4 U ; Σ'ΐυκνίλ^Η’ I¿a K.N. 2 l9U /l‘12i). 
(i.OiTlTÍAii Ti-iviuoL^iarv |uT.H,MUv v u i,vv/.i\>ia()llü i'vyim ¿uiU ia).iiTniaaui/iiu’i;  X11M Του;<κιου; τιυνπ<ΐνκΐ',\«ι· 
itmv I . 2 t  ñu· Λ.Ν. 1SIK/I')5l m u  Tiuvu^l^nv 1244 f.T. το« Auxotm'1 K r^ixu . H m ytV Ú i'H i lO/.iti
χατιι Τη; Λ.Κ. û ta /in .'u uu >çano τη στιγμή που  Uauva/m vioO ii υι <im ijv uau τον ην/,ιν ιο ΐ'/οΛ α νιΐιΠ ή .

A P ö l’O 6.
ΛΙΛ Θ Ε1Η  MKJMAIU.N

1. Για τη ο υ μ ία τ ο /ή ο τ ο Λ .Κ .χ α ι  τηναπολπίιΐη luiinYimv απο οποιοΜΥιμτοτι αγοοοοτη u n in ta ïu i  η υ,*ι>ι1ολΐ]γι.Μ·
.-χτη; iuui<uiii; .ty i’í  ΠΓ>’ Λ.Ιΐ. A iu /u o ú 'm i; ΐ| τοι·; ιΐο ΐΌ ΐιννηη μι vor ; «ντι.τ^ μΐ'ά ιυος της. Η α το ή ο /η  τη; ιατή- 
"ΐιπ; ο υ μ μ π ο χ ή ;  tciivfuiu^LTui un o την A.L. Λιο/.ιΐν’ΐ'Ί οι;, ovu'jtiiva |u‘ Tint; o  yol·; ton χ ιινονιομου

2. It tx.Y*»T) του Τίτλοι, μ ι tu  ιιντιοτοιχο inyuTui γι\τ;·;ι ι»η ν  τιμή AntiUom»; Τον μιΐ/ι.Ήον Γη; n vtit; iiyfiw ijui; 
ηι*ΐν»ι;τη; υΛοί'«.λιι;τη; uit»hjho; . ii οπαίο ΑημυΐΊειτται ιη ν ιπ ομ ι νιμ^/ιιο ιιιη  ηιΐι\«ι.
3. Η Λ.Ε. Λ ια χιιγκκ ι»; πιΐ^κΐιΐυ'ΐιιívuoi-ov.>1' o .tu u iv i .tlüi îci ιχ ιx a n i .iu i |u y iA u ii '/o ; . π^ιν απο τ η οΰ νιινη  τη;
iirii[hi.tq:. γκι ιιπύκτηΊη Του ικιιοΉοΐ'. rvnm ywuv.o Αιλτο» Του Λμοηΐιιιοιι m^iifuivu μι to  ι\«ι)ι.κ> 24
τ ο γ .ν . m w i ,
J. U i n t /Λ« tmV iitÿiiMiuv nu^r-YuVivriii οτυν ιιιτ»υντ<ι μ* uiuoi) -οιη·(1ολί| ;η ; u^iu; Too; ι)( in t^ n m  η x iv ij« ;  
( i* u ;  >in ουμηυΐΜ ίμι touçuivv.touxoù;  π ίνίονο ιμ ού ; Hi»'· oyi^ ii .1 N. I'KiVll οπο*; μ ι/,ΐ'χ. *if<.*oovq Λ.Ε. Λυι· 
/.Uijicu!*; ιΤιχΟι! t i ;  t t u o ik u ; . II Α·1λ Aiiiyru.*uti«:»; νπ .·χ\.νου:αι. το ιιγγυΙ.ΊΛΐ. ιν τ ο ;  ιη ; ίπ ομ ινη ς ryvunioif; 
tn-Uij^c; vit x.<xt<<t)< <»n .ιτιι fifcimr««! v>.u>.u toyi.i'iuimxO .τοοο η τι; XA\i;ti ;  u :u  ;  :tou -υιΐΜ^'λε o  muuV, t.uv η A.K. 
A iu /.n yu n io ; xutlix iityri.ia  tt|v -M ixa'Ji υη Άΐιι ο  μιν''Λο;υ/<.< ortootLÍ 2ΐ|μμι, η -V L Δια/ i lu iou o ; o ju iyy iortu i vu 
tlJV<inoCTtl‘l“jO£l·
5. Σ>· ί!ΐνΐ.ττι-ΗθΓ/·-οτ>η'»ν.ης τουπ««·; ι:.*η'Νν»··)ηπο·>ου.ι. κινητι·;α2ιΐ; η lituu.uit Λιιινιι^οαι·.»: tfei ι·πη>.α;«άτ ttjv 
'Ljui τυι»;. οι·μΐ|ΐονυ μτ n ;  A u u iu u ;  του υι“\ ν υ  6 πυ\». 4 Το·; π ο ^ ϊν τ ο ;  χ»Λ·ιίΜ·,'μυν.
M o u  τ ιμ' τγχι/ιοη τη; h n ity a tt ï;  K fs u ).u iuv »ouç Ai v  α τοχλ ι uxu i η Auv « iv  ιϊιΟ'νμή μιοοΜιυν.
6. Κ<πό τη Ακιϋί'οη τοιν iiroiAiurt’i a*tV‘ »üttttiu η or fhjyo; to r  A.K. />\'ή·;ηοτι .-ttntuvitiij; anii την A .ll. A u i^ m i-  
ocuk η to  Θτμιιτοη váiixu.

Α ΡΘΡΟ 7.
κ α θ ο η 2;>ι ο ϊ : τ ι ι ϊ  κ λ θ .χ ρ η ς  λ ξ ι λ χ  τ ο υ  ε ν ε ρ ι ή ι  ι κ ο υ

TO Y Α .Κ . Κ Λ ΙΤ Η Σ  Τ ΙΜ ΙΙ!  Ι112Λ ΙΙΣ Ε θ£Τ »Ν  ΜΕΡ1ΔΙΗΝ

t. Η xuUii^ii (ΐξΐα  του  A iunihm m  Κιη«λ<ιϊοι·. ο  ιιοιΟμώς nuv μ(ςιυ>ΐ('ΐν τον. η «ι;»« *οΐ· μιμιΑΐου. η τιμή OuilU'oiu»; 
και η τιμή tS u yoyu ; του «ΛιΜ ογίζονται xùUt εμγαοιμη ηιιιμιι xu i ύημοαα vuvtu i α ιο ν  ημερήσιο τύπ ο  τη ; επομτ νης  
ημέο<>» μ ιμ ίο ιμ ν α  Tig A .C . A ur/cioU m »;.
2 . 0  Πι/οοΛιυιίίΟμο; ιη ;  ΜίΙΚτμήςαίία; του Αμοι|1ιιμ·ι· Κιη·ι).·ιίοο ·μνιη«ι Ά·μι(<'»Λ« με τους x u w v i ;  To»<u4\»'i· 
43 ίο υ  N . T9»si.91. Γκι tov  n ^ u v u v u 'M ii τη; ι£ ι · ι ;  Mi'U uio.Aioi· atinan u m  n» u i v i i j i  τιις χιιίλιμη; ο ς ίο :  tou  
AiU'i|V(i.iu Kt't<iÀun>t‘ μ ι tovuijiUuö ΐι·ινχι«λι»ηι\>οΐΛπι·ιν μ ι ^ ιι ο ν ,
·. II ημ η  Υ αιΙιοη ; κα ι η τιμή εΙαγίΛΗΐς τ»·ι· o< ̂ nAior ιπ ιΐυ επ ιτα ι νο  r.T.v«>iivni την u s a i  to r  η vu uivÀ i U i !<«ι 

iivTiotui/:··:  Γ η ; η ί ΐ ο : - ι π η ;  -<ιιΐ » τ·ινπ^ι>μιρ1.:ιατι·: A.K.Aur/iu,>ifX(.i;
4. f ut to i  xiC.V îlOiui tu ;  κιιίΐτηιη: u | ki;  ti>n ινι^γητικοι· του A.K. η ινΤοημηιτη τιον n t iu /f  i<uv tor*VvYT|U>:ou 
toi· Aiiuijtuiiii) K i' iu /x i.o u u n o  την A .L .A iu ^ t^ u u iu g 'fm iu t αι·μη<·οα μ ι  tou; u*<uMa»^K>i·; καν\ιν»::
a 1 Κινητι ;  l ü u :  Eioif.nuvn :  Οι Χι}η|«ΐΤΐ·»τ>^ο·?.Τι·ΠιιιιΛ·Τιιι με |ν··ιΐ| την τιι«η κλιι*ΐιμ«τος τμ.ν /μιιμκΐκιίικ-ΐιΐ- 

Μ.»ν ju v u /jjr /u 'jv to i;  μι τμητού  τη; κ ν ιι;  ιμ ιϊο ·^  X» M iiXOïw uxâX tf'U uirw Tm .M tOtuviirtôôivuvai ιη ιχ τ ο γ α ι  
λ ο γ ο υ ;  6ιαΐ| ο^α ς ωο<ι; η α ξ υ ι  α ποτιμ οηιι μι pi'«nj τηντιμη κ/αυιϊματο; τηςπμο·Γ/οιν ι ν η» ινΑ^ημΠ? ,u,w
ι·»; uvi-i/i>tn*-iTunnijiiiiv.

IlitV iW  ιχ ι ι  κοταμτμιΟιι χ^ιιμιιτιοτηυιιοαι^ιιηιΐλ/^Γ,'ή τηντΒΐί|ΐ·ι ιιιςαπ .ιτιμηοη;. ΜηηΥινειαι ν.π·«ι'·ι η τιμή 
της.Π ινιπνυμτνη; ημίι,-ι; o m O g iiio ig  tou  /v»Bi<'ti<nvu)UM uf<iv.>n v i-/t i  τ ι« ιο ΐ·Τ ι m iu tu ív i|TI|v in u ^ i 
iuiu«Tivi<o<»ÍOl,'-a/jjJVM. η Τΐμήτη;κμί«Μ»ς.πΐΗ·ΐΓί.)ΐ’μινιΚ οιητι>>ΗΜθης. |j« v o c ttX iH ß iilv i | tip?m u y a O iv ι / u  
γ ι 'ι  ι χοΊυοτ»ιτηνηκκηιη·\·ολλ·<,'ή. >.<i|i|Vivinii ιο ο ^ η  η trlxi'Tuui n u n  ,τι/νκίοι.««-; π λ'ΐιιμιτις.

·,·ι E u v o to  /vUtiiKTUiTii^iui 4 Τθο.τ<Μθΐίνιαει.ΜΓ;*Μΐτ;οικιν<με;κ4ά ;  του A ívjhVuo«  Kin<«inun: ιιΓχιΐι το ου- 
•·τιιμ.ι t m .v o .o x ;  t.u  η^ γκ ι Tov,ni..uvvu\Mi!ui tiiç.L-i.«; w r ; ij ju f* i\m « i ιπ .ι^ η  ηι vo m . τιμή.

λ .» ϋ>ιπ.Ηιμηΐ!ΐ| t ig u ^ iu ;  tm ν κινιμ.ι.ν kíliuv .Τουοι ν  iiv u i «οίη'ηυ vi ;«ιχι; Xv'iluito't'iv.no y ir ttm  xu t.i η»»·ςκ'ΐ· 
νοΜ ;.Τι·υιχουν*Κ ι».τιο, ·Η ηε ιη ·« ι« ι·ιη ιικ  Ιϊπ αυ υπ η ; Κΐ'(·ι>.·ΐΜγνΑ5 ΐ:<Σιπι>\>υ(υ·ιτης l i y< 25-ϋ-92.<·Λμιι .Vi. 
Y,To/i,a.'i»uic (Π«1» η .tv'*-; toA .K  οι 5ί'·υι»υνυλ)Αΐγμα.αΛΐ·Τι;·«ιΛΠαιοιήυα>3» ί;μ ι {Vien την μι-.ιητιιιή
(1\ in f  ιοιτ.ι τ η ν’ΐ υ \ ν ι  tigunoU M ipU i»;.

ι )  Γοι ιο ν  π ^ μ ΐιο μ ιυ μ ο  ιη;καΐ>ιμή;«ι5ι<«: to v  A u og iiu n · Ki 'jmL uov u(i<iu '<«vtui «n ú  t o  ιννυγητίΜ . to r  ο ι  
κμο.?%; η ο ι  ,nSK>iif?nu; τη ; A >-A m /.i:uH .n ..i;. to u t -\ i .o n > s ι·μιχκ m u  ΐο ινμ ι L u i ιο ιιχν '« ι, ιΙοΐπιν.ι.·ι·.οι Λ ιΐ·ι·  
v t ;  t o r  A uoilhu oc K ih u 'm ií.w  πουυ\μζ«»\παι <πον nc \fôvm  κιινον.ομο ό ΐ ι  ι ο  fViouvorv. ν,.ιΟι·.; κ<η ι<ι κπ ιιι tip· 
αποιίμηιΐη της 3ln;Ar*U|iJ‘vu>uxuUt ετυνςΛ ιανφ ύμίΜ ΐ οτυυς μτμιΑιυΐΓ/οι·; κεμΑη.

Λ ΡΟΡΟ ».
ΕΞΑΓΟΡΑ .Μ ΕΡΙΔΙβΝ

1. It A.F.. Α ικ χ ιιυ ο ίκ » ; ν·.τοχμ»ι>υται νο<.ϊ<ιγΐ-νϋζη ταμινΰΊια  to r  Λ .Κ .. ó itu ^ iu n ó  /i><titituiii|O ii tu r  κομιιηη  
roe  τίτλου του  <V|u>i|ktiou Krij ιιλαιου. a t  ην ημη ε'φιγομα; t ig  npfyu; υποΙΙολή; ηις«ιιτη.ΐη; tou  |u\jiiHoir/.or γ ια  
ίςαΥΉ·«. II ιιμ π  ις .ιγυμ ιι;  κκΙΚιμιζι p u  m v íi'iv u  με την tiuu  α-Πυημιρίιυς tou  μ ινκϊιιοι· Mit«· την οΜ Ϊοτοιχη mu· 
μομιινμι. Ι ο  τιμηιια Μ ΐη ηίιλλι tu t uni! 10  <·> μκιοηυλαχΜ  μι.κ ι .μ π i « ε  ι νγιιυιμε; rg(l ν*'; ‘«*ο την υπιηίολιι ιη ;  ιιι· 
τηο·«·»; γι<« την »iiiiV yu  tuiv μιμιάιιυν.Ο ι t u / j n  t w v μιμιΑ ιι.ινπου i^u'.t·ν«ι5»,νται Λ·ν»ιΛιϋι»νται ιπ ο  t í ip u t o f  υ· 
ΜίΧιΐμα^ίμ» iijv υιτηαη m u  ι«υμι>Λ·ιΑ·τ«ι un ouirióv . ότα ν  η A .t .  Amxuy.iiMiguniWM/Ou iip*uiii|an.
2. Σε t s u iy iu x í ;  π.μι.ΤΙ.οιΊΐς επιτμίΛεκιι lu  nv»in‘p>iiuvi| ιγκμι.ιη τη; Κ,ΐιryo-τη; Κι<ι<ιλχΜΐχ·ιι; η κνοατο/.η 
τηςι·4α'ΡΑΡΐ;μίΙι··»κ·.νγκΐ/ι>ύνικι»0κιιιΐΐΗ'«ιμΐ7 Α,ι 3 μηνι:.Λι·ν>ιμινι>\τιΛ«ι.«ιΤΐιϋεΐ v u i ió j o v ;  3unvt î x m ’ uv.t*. 
τ.n o  .'ou* Η«ι·ί<Πι·λη tii;<í<riTn>i:x<u ηλή-η ηιιντΛΪ.η.ιη :·*;Λΐι:ΐι«Ηι»··νΐ'ΐιοι λ ·' > t|iiromm ;  πο> it.x i ;  χ.κ oc 
nui mi*anom ο ίκ ο ν .u n . h ·ιμΐν.ΊΤ·ιτ.ον Anifwui· Στηνιΐν<ικ.η\>ιι»ητης«νυοτιίλιι;τη;. ·ιΐιυν<ι;πι«<ο.Λι.\-ιΪ{τ·ίΐ 
•i-i····· ;;η ·Η ΐ« ιν ·» ;χ ·«  ;>·/\Ό\ΛΓ.οηΐ<ιι<' >·ιΐληΞη; rig. Κ··ΜτηΑ>θ|/κ·ι.· ttg ·ΐ··τι·Παλ··*, τηςρό«^·.ι*ι; foil μ·«.Ί 
-·>ΐν»ν o n  •.T K vutitm  η .-η.*'.ι. ο·ιΛ ι.ίαΝχ . ν  υχο.·:·ΐΐτ^».ι·Λ·εΐ<ι;·.Λ·ι^
•i Λ h. A u i/in ju i···/;  γΜοιΜοΑιχίι vu * fo  την u.n«s<»>,l t ig  T iy lu »hj.>·.··>r x ijo ' .v v a ;  T-u lu ^ - u .v r T u i l-jutv»·· 
tij Krff>i/.cuu'(.o¿o ;  K.n ι . .ν  Λι«.ι.ΐκντ·η μι^ΗΛίαοι ‘ u X u  /Λ·«ιη · μ·Λΐ|, «m ; <ΐ|»μ.·Λα: ι».·/.ι". W .-xytU ,..»  in »..«ν

U r . n ΐι»a n  Κι.Ί« Ô ^ u u . i .  tou ; πιοι.ΠΤιΛ..η; v i·. 111 κιτι-ν^'γιρυ\ιιιι.τι«',··.ιη t iiç o .’v in u  ν κ ι ίν κ ίη λ ·
»... *ι?ν. 2 · .,·n». ¡ i.roV.-iv Λιι--|».ι·ιιν Κ ι.|ΐ.λ .ι··..ν. Il ιιΐι-»ί(ΐιΐη n ,;  «irtu 7 v«*it.*.Ti>uil.ii ·ι1 ιςιι^ ι.«νιίς ανΧιΤ Ι···ν 
ιιλλ.·»ν <ν·»ηι·>ν · μ·λ>.Λ ΟΤ.ι πλιιιοιη trg  πύρινης, α.'.ο τοΝ.Λΐ.ι.οννα,.,ΜΟυ'-ν
Τ. 1 . Vvi.ntuitiit.ton.-μ ι.ι..ΐΓΐ|ςι.πι(ΐι·μι> wc>.xn»ç«rpvi.iXi.n^H.nmi.T««g’ iir i|n " ;" » ,‘Vi‘'l\'<i‘ni<inivuitr|.ir|n·»

πκαΗΐήανίΟμύ μεοιΛί.υ\· που  Μ ίΟ υιαίΜ ίΕ νΟ Ί·"1” ' 1'^·
4 Οιι;«γιγΗΐ2ΐΊΐ»ππη n tÁ .u iiio ift;iiiv i« tv ir t,i*',TiHia<*Tnv hTiiiy.ir ΑιιιχιΐΟΗίπυςκιιΐιΐε πΐι;ΐπτυ)ΐΐημτοική;ι·ιι. 
,ΐΗ,νι;. i'/iAiiStTui ν ί . *ς τίτλος για  τον αςίιΟμο ηιΐν|ΐηιΐι/·.ν.Ηΐ'2ιν|ΐ. v- .v -uijiAiidv

5. M.'VIiuh κάτοικοι ι-ίνιΤίμικού και οι ε5ομι'υηΐιι«>ι .τ ο ·; α νι,ιι·;. ut |Vioi) την ur/ÍM iivi inu.riJniùi. Aixuun'· 
vrai vu ι.Τ(ΐ\ι4αΛΐ·|·.η·ν ru lie υιηιιιΠ ΐ Xallrn: y.m το .tyou iv  >̂1 itirii.-uinpnm; T.'iviii\uî»ù»VTorA|ioi|)i>ioi· Κεη«ι· 
λιιιαΐ'. ta  D.Tiua αγ.ιςκ ιοίίηχι IV ]ir π.νιγΐιι·ιΊ| οΐΛαλλαγμιιίος.

ΛΡΜ Ρί) ·*.
ΛΛΠΑ.ΝΕΣ- Γ.ΣΟΑΛ

Ι .ο ι  Λοτ.ιντ; πουΓ /ιν»ιν  γκι λι·γ.\Ηκιηι.ι του -\ιΐι·ι|1·ι.ο υ  Kr.(i0 ju .ir .c n '·την ·\.Η.ΛκιζΐΊιη>Ί<·>;μ . ι τ ο θιμιιΤιΐ· 
•rr)jcx»i|tooi,v«uv το Αμι>ι(νιι»Κίη<ι).αιο. X<(t*Ti;rtioi)mu|ïm->.%niu:

η .  Η .ιμοη.η'χαι. η .π υομή Ά ιχ ttvY Ετα ιν-ος Λκιν.ιΐΝ,Χ'ΐηιιςνΑΐι τ ουό ιμ ιιτοη  νλιινΛΐ in*vi<tiflvupe Vaii^Uoo H .του  
.πιιμονη»; Κιι\\>νκιμοι·.

|'ι.Λα.τ·ινεςΗ-ι·Μάηςχ^θ'εμ>ιιι .ιΛ'κ.α μ{ Τυχίι.ν i¿i>m τ,Ηκου.
γ . l i t  l¿iv» i ελέγχου  τη; Δ ια χ. ι«>·>αιιιΐ; του Ap*n|Vnoi· Κιηιιλ.ιιιου .ο ι )  τους 1\>κ··ιΤους Λ ογική  ς.
Λ. Οι Λκ.τιιντς ιιλλ.ηΜ»·,\Μ'ίυι; μ ί τους ik\ u.1k'IV.i"‘;.
t  Tu Τςι>ΛιεκτυΛιίιιιε.ι»ςκιηΛημ(ΗΗιΙνε.ι»;.πονΊΐ’.ποτιιΛ·ιΙ.ιι«ηνι.ιΰ·Λ·κ«ι tti)i»ú'»vx«iT*i.»:.i<H<Kv.xutl.-i;ym ru 

fç._>vi m iîV; Γιλ/.tg  ΔημιΜίιε ΐΜΐυι; .του .T^^-'J.ti t ·> N.uuj^
«ττ. fu  Tní^vouifotá. τη?Υ<ί<.ινικα. titfnΐιντ.κκ.κ»CK »;κ π ιό> 4(τ«uX>Jtt4oûuπουΟ'ί.Μ,ΌΐΛ- τη νMithyuvivn)ενηυέ- 
^οιοπι tn ; ν.τιιι\Ηα;.ικκ>\·ο·(ι\Υι τις χι,»ηικΤι>Μ>ιι.'κικί ;  m u  ;  των τι ΐλυιν .που n c o iA im iV iw im  or»  fv iir p iu x o  τον  
Λμ>>·|«(ΐου Κιηολκάοι·.
t .  Οι ·Ί./.π«\τ; <r.O(ífciuú.r|.m*; κινΐιη·ιν.ι« .υ·νιΐτο Γ4ϋ»τεςιικο. ο . Υ '.ΐκ 'τ ς  Συμίν.ύλυιν γκ ι ιπ ι  νΛπιεις οτο  Ε5<.ιτ{· 

ΟΓ/Αοι ôu .n im ç  iir iu iio g u ; κ ιη ο λ κ ίο ιν τ α ο  και .ποος το ΕξιυτιοικοΥίαλΛτμίνΜΐ.ιμο tu r  A(ioi|Vnov· Kr^nAuiou, 
η. Οι τομή ftfiviu.iv του Λ μ οηχιίον Κ(·|«ιμ ιϊι·ι·.
U. Οι ομ.π<(\τ ;  ικτυπι·«'{»ι: κιιι .>υιυ*μΐ}; των («τιιυ. ων ουμμτ τάχη; m n  σημι υ ι ήιιιΐΐι.ιη; nuv Λμι>ι|3ιαι·.ν Κτηα· 

λιιηιΐν.
ι. Οι iVcTinx; Γ /ιΐ’.τιιχυΐιι; κιιι Λκινομη; των UTamvotui·; μιοκΉοΓ/ιιυ;.
κι. Οι .Tumi; Ί ι·"ηιι;  πι">; Tyitor; u |io i |k ;  xuIWi; v.ui κυΐίι ιιλλη Λι.τιινΐ|πϋΐ·πι,Ίΐγμ(ΐτοποα:ιται για /Λίγα^ιααμΑ 

ΤιΐυΛικ)ΐ|νιιοι· Και α λ ιη ου ή  tuiv με^ιΛιού/ων. κατόπιν νγχοιοι(ι< τη; ϋ.πιτςχ’Πή; Κυ(.ό.κιιιγι\><ι; και 
gl. Οι cuuK|ii; xumuiTii>TiüV xuüiig και iù i.;  ιιι Χν’Ίμοτίιίτη^ιιικέ; κιιι Τ ι,χιπ^ικι; όαπαντς, γιιι λιιγαμικυμο tin· 

Λμιΐήληου Κεη α/χιιου.
2 .Οι X'ilhiutς.πςν^ιοίν.ι ίου  Α.Κ .όπ ιο ; τόκοι. Τοκ.-ιαοιΛι.ι,κιι,υη.Cto ν.ληο·'*Ί|ομολογιών υπίμ τοίμ,ιτιο,Λκινε. 
μοντιΐι xuilc / \ w o  iitu i;; μΐ\ηΛιυύχου;. κ·{οΐ· '.'("ΐννιΚιϋν οι Λ ι,ΐιινι; ιη ;  πν>ιηγιη'>υενΐ|; πι^αγςκχμ'οΐ1 xm  οι 
αμοιΙ«; τη; A I:. Λιιι/_Πι}ίιΐΜιΐ; X«l ToliWuiaTi'ii υ/.ιΐκ.ιι. Κέι,ιΛη που .ΐςπτίy > o v t.m eta  .ΤιιιλίΜιικινητιιιναξίιΐιν, Atu· 
νιμοντιινκπτο την ν.ι,·ί.(η της Λ Γ. ΔκιχιχΌ '.ι. g  ιυ,ι·υ arpy»Mii«l.»rv Τν'/.ών Υτμο ;  π οι: nv.X«.sy/,ovTui un^ τηνπ··'»· 
ΐιριιι AivT,ui>vii¿Kuvi>i tíiii;xuTw ni.i;u fl.·ti|vTU i'|X Ti|O iu»;. Μ οιιο ιηοιtu iv mui'xiiva iu r;A a .in iu 7.iM·:Orγοτ -  
Tui)iKHioi τι.5ιΐι.^ι;ι4ι μ ΐ |\π ;Ί .ΐιι  τη λΐ)2ιι καΐΊ ιΐυ ι/ι ιςκοτικη; .ΐι^ιιχΥου και ινι.ΐι,ΜηιΊιΐιιι οχιτικηιιι-ακ.ήη.κΐη  
un a τον Tuno. Η Λυινοιιη γινττιιι υι όλου ; ι.ααυ; η ΐιίνκιιΐο/οιμ ίιγιΑ ιω ν xu tu  την tcm rtin u  ημιςκι ΤΟυΛίαχπ^ι- 
ιττιχουιτιυ-ςκ,ιτιι ro οπ αίο  Πι.κιΤκΐΊ|Κΐν τα μ ο̂ ιι. Κ.ιτα την v.unc|>i¡.i| τωνκίι,ιΛων. .irnw ix.yuTom iiioi ιΐνΐίί.ογοι·· 
\ τ . ί  ‘fai.mi οπ··>; ο Υ ό ο ;  o y ^ ti.

Al'WPO 111.
ΑΜ ΟΙΗΕΣ ΚΛ1 ΙΙΡ ϋ Μ Η θ Γ Π .Σ

I I'm rnrtntyuo'.mi :ου Αυοιί’ειιου Κ. <ιπί.ιΐκ λ ι ·  η Λ I: .\ iu /c io i . ,T iii;ii|,.YOUTTuuiiiii|liiai'm«otor 1'.{.πηοιιυ;.Τι,ιυ 
Hii.iyiitTtwii a to  u /a>; xí’iDi  μΐινιι κιιι ΐ’.πολογιύιΤιμ riiuyi).uu.; ont ταυ κοΙΚις«η· ι.νιςιγητικου toi· AiiogV iior Κι· 
.t.iw<u>r.on<ii;ui’u> u .io tlim r iii αιγιηι.ιν,: μι. ι·κη,α2ιηιΐνι οτι. V  Ü τοι·πκς·.·νΐι*; Miviivnitioo.
2. Για j.iific Π.ι.ληαη η tSuyovu inyiOi.nV η Α.Ι·.. A u i/l ly i-iu ..; Ο-”'"»1· I vrj iH i.ty .in u
a. Ilauunliuu μ ι/y i  4ζΐ ε.πι T ig u ç ia ;  ΤΊ.ινΠαιλ..nirvn.v^tyuniuv. [lonoK ilViyi-vii το μτν»ιΛκη'Γχα{ιιγιν">.ΐηί.
|i. Πι*ιμήΐαυι μτχυι I fl. eJti ΐη ;α ς ιι ι ;  ΐωνιΐκγιη.>α2ομΐ'Μιιν m to 1 ην Α,Ι:. 21ι<ιχι lyuUugpryMSiiiiv, η οποία  lîuyvviT

Τον lUytAi.jL'/O (.Πιαλί,Τη».
γ. Η H niiy.o O'o,i-’u i n  ii' fh r iiix o .i.) 'v ,u ii ni,<o.ui‘! i i . i ; γκ· τον υΠ ολογι.ιμοt.u v tuk.í v Γίαγ.·ι.<ι; a. u Δκ ι*Α.ό  <  

-mi ιΊηλιΎ.- u o u  au to  riva idu C T oa/liouw iiiiu . 
t. ΑΜΟΙΒΗ υΡΜ Α Γ Ο Ψ Υ Λ Α Κ Λ  
a . Λικ ·μΙη θ» ιΐκη»ι υλακή;
0. 00. < ετιρΗως. c m  to i·  ιιμετριαιου υηντ·; του  αιη υλ ικου  Η<ιίΚυ.κ>υ ιν ια γη η κ ο ν  tou  Α μαή^ηου Κεηαλκιίου. πλη· 

y r itm  κιιτ.'ι ιιηνκ.
»λΛιιομΙη<{υλΑΐ*η;
0.1 ν; ι τηι'υα;.r .li Γη; Τι>ίχ<Ί·ιΗΐ; ι φ κ ;  τ<»ν·(Ί·λ<..ι.κ·μι%ν»ν τιι»ι»ν και αΞιΐι.ν η .»  Λμ.Μΐίαιου Κ ομιλιαοι· την t i·  

λιυταια ηυειμικ.ΚΚ μήνα και πλη υ.ιιτε«κ.ιτ .ίμπΌ . 
γ. ΙΙνοιιήΟι ιιι μιι»λ< 4ΐηθης
0.2'·>ιπι ιη;τι>»·χουΐΗ ΐ;υϊίιιςίω νμεταχ.·.νi¡xyroYo·ιη·<ιν.ποΐΜ>ποκΤ<·ιντ«ιι r w iv n τιμήματοςήθΓΐ'(ΐτυ.πΐΗΐΗ·νομ 

·;ιιι /..Γ,ιμιΚΜίμα τ«η· Α μοήλιίου  Κ εμολιιιου. πληιγιιτι <ι κ.ιτιι μιριι. 
ί>. ΙΙςκηιήΟεια ΠΟΠίρίςη;.
0 .1 'ί ε.πι Τω νrut,ny<itTOMtv-ti»vuiyiiqiiÍT<..V τκιν.ΐΓΤοχικνκιιι Ο.Κ* Γ.πι T iiivti.in i/u toucv«..v  τοκιηιεοιέιϊιυν. πλη- 

Οκ.τεακατα μήνα.

Α ΡΘΡΟ 11.
ΙλΧ Ε ΙΛΟ Ι Κ Λ ΙΛΙΙΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΙ

1. Η ι Tf»«m xc»i>ti|  του \.Κ  οιγιπι.πτιι μ ι μ  >αιΐν··λογι.ι?·· rt··; Η Λ.Ε Λι·ιχιη,·ι*>ι···ς iq y ii tm»; êjülH»i.H.i«jjuH''Ç 
.•η..χι.αι··.<·< t u r  Λ.Κ. Στο τι λ ας του Π»,)Ί»Τ«)υΐ'£·ΐ|ΐηνοΐ· κ·ΛΙτ ΐ|μι^'λιε.·κικ«»ύ ιτο»·ς η A .t .  ûiiixm jii'i'u*; Ουνρ/β· 
ιιΐιΐκ·Ιιαηπουκ .\ι.λκ ι4Κ ΐΜ ι·Α κ τι>πι\ι»λΛ >νι5αμιινο r a .m u /iu i.n .ir n i vntxovtui ατΐ4.τ«υΐπτι·ιθιΐ;ιι.ΐ3 .Λ .ι.ατ. 
ν.«ι 2 της.τιια. 2  toi· n«u.ovii»ciiyUooi·.
2. Ilvyuv τη; .n«iHCnm.> iv A  αιι.»; και μι t«  τη >.η4η luilH «ν.ιιχι ι^ ο ιικ η ς  .neyuhVn·. η A .L  Διίεχειςιιιεως m^niiHWi 
τηνπηιυκΓκΟταΐι torA iiogV iiou  K ig a /ji ia i· . Ι ΐιτ ιμ η α ικ ϋ ι.ιη  ρ .ι  ι·> Α μομλιίο Kci|<tj.(iiO niyôjiigktvTi;
κ .Τ  >ρ· .τ ιιχοιίΊ ακ η καΐκατιίαι» toi* Au..ifhii-n· Κ«ί α>...·ι··<·. ,ι.·«· Πίναν." κ ν ο λυ η κ υ  ι ο  u.Voç και ττρ· Πινιοιπηι 

ο ο ν κ ιν η ο .,ν ο ς ο υ ν . μι .iv a g u y u  tiuvxynuutuiinyuiiV ..nuo.i.H <' lUM·. noi(YH*vi;. ti|>· Τ|?ΐ'χυι·<ιιι ημ ήμ ονα ήος.τη  
>ΐι·νολι:ιή iiS m  ίω ν  κινηΐι.^· o;ui»v. laO udhoilk» »Y iijywuio αι καί<ιΐΗ·>ΐις. τ ι ;  (C lm n iac ii. τις υ.τοχνίώΛτις χ«« 
την κοΟκι.ηκ£ια η>υ ιν»\·γητΐΜ’>υ. κ·Οι·< και τ ου: .πιοτιυτικιιι·; Γιτι.αν; π ου  αναηέιρ'νται ftta<iolH.'o5 nrnj. I.c.ii 
Tm»· ΠΊ.»'Μ ος «lV»»v.OiiOV.

Γ·. Ί ν .ο .ι-ΐ.χ ο  Lc/.iouJOt..» a.n.'H/KOu*'T<jv τ» : Χ ο ν νω ς. .π ουπ . vnLiti|Wivu τ ι;  Η^·ι»ω.νη·: « m i  x u n r.w -ii·  
ziyfti. η Ι ιη ιιι;κ .το  την ;κ·κοι*ιηχινηι.ι.ν<ι·ι..·νμ .» ηςύ κΛ α νι ς M ini««iTija v u i. 

γ ι ταΟ ιιινιμ .ηιινα  Mn tu  tnuven iv.V iviiivu <ti.»Vn.
ο . Τις om viA ua; ικ ο ι /ις α π .. τη o m iko'i και ι£αγου<ι tu ν»Λκ·ιν. την ιΐΜΐΐιμίριη η ιην υΛοΐιι.ιρτη Ι«·ν

ι.υν-Π ινιο ινχ .., iô j h î  n v p v ju  υη'·.λι;.Λι·ι·ε.πηι.,οι«»*«ν f.iivnir.-iitiXoKm Τ··.ΤιιΙ'ηπκ·ι to r  Au-'iiViior K »*|auiioi· 
mit«  τη.νικοκι»α tir;xy..i»ri.·*;.

1 1 κιιΤιιιίΤΊ.ιη π ου  π. y j..i¡g > .ν . ι ΐν ν .ω ιΐιμ ο  tuiv κιι>Λιΐι»ν. π αυήΐ'ΐη υη κα νκ α ι κΉ ω ν πουΐΐΜγον,χ.ωίιικα»·. rutó  
ττρ’^ιιι/α νκτη κ η χ^ η ι’ηκειι τ ο ν  u y il^ a  tiav κυκλ»ιη i>yorkT,uv Ρ( μυΉκιν im p 1 κςιχη Χλιι to tiv .ig  τη; ftiuxtujiui»- 
•κηςχυηοη:.

υ ι)  την <tçiu του  ucyiftiau.
ζ» τις κ ιν η ο ς  α ςίι ;  «ΙΠΟ τ ι;  οπ ο ίες  « π ο π λ α τ ιι ι  το xu^tiHf ivjr/.ιυ . ι ιφ να μ η μ εν ε; κατά τ ι;  iih ix ó ity iT  κατσρ*· 

i>u^ .η»· ανχΐ'ι ίςκ·ν ΐαι ο ι  xu ih u u t.i.to  ii;nn.H .nn.»ici;<i- εω ;  Γ τηςπ .ιυ . I toruyiV yar S .x m  κ « η ι ιιι Jíu .u m ik ih - 
tuyici τη; επενΑ υηκη; πολιτικτις. μΐαν·ι<ι<^<ι· του  .ΤιΜΐ«Μπι>υ.πιηΊΐντιπ;ιοι>ωπιΐ!ΐι κάθε x i t t ir p v u  στο αι·ν·»λ·. η»·  
ι ν ι^ η η κ α υ  του A iiogxtniu Κι<(«λιιί<ιΐ·.

Ml OL'Oiyitixi» π ίνα κα  των tyiun· τε>4υτ««·ιν ö u i/i .y ia n x ii.v  χυήατυιν του Α|ΐοι|1αιου Κ οο ιλα ιο υ . un o τ«>ν·ι.τοι«>
ν.ι.Τ|>Ηΐκι<πτιΐη·η·νολικήκπ<)ιιιηια4ιαΤοι·ενινγηΤΐκ.ιΐ*κ<ιι ιια ΐια  τουι:ΐιμ0 ί..ι·<πο ηλ ι^ κά Ο ι χν*Π»,»ι,< ·
•ι* Ä.ilh <όκ η οΐιμ.ιντικ» πλη«.»ι«η οι.»·«, π ου  r.niTycici α ια υ ; m ivA iU í; vu μιη»ΐικκΗη·νγνώμηγιιι τη ινκοιιω ιοτη·

11 μ·ι ι·· ταυ tijn i· ;  η··ν υπαχι><'··»,,ιΐ'«ν ς .  >r<CTiHi(,>iui*vrjn*i κι·.η> uu« κ.ιτηγοι,'Κ* Πι.·ι'ι£ιι·Λ·κ<ιη* τηνεννίΜκ τη:.τ««.· 
Î to r  ..ι_·ι^Ηΐΐ' S τι·»* π«·>"πι»ς κιινονκ.μου. τ ι ;  ο.τω» ;ποα'Λ·ατοιτα·η·ιετα A p.igV .io K r{«À aio  οτη Λκ'\·κι*Ί τη;
.Tiylik>iiMtVa.{<HJii:.
3. O u r 'H .i i i ;  ιη ;  ;τυν t και 2  ιλ ιγ /o v n n  «π·> tu.Äij Tor ΣικιοΗο; 0·νκι.ιΐ.ι>ν h / j ’.-xtun·. υΠιΊ>κίλΛ»νι«ιι «ιτην Κπι·
Τς» Πη kii«« /jti .i·  ι·ν»ι: Μ«1 loh v(« ii « tiiftu n h ou  wuv μτι>ι<νοιγ.·Λ·μιοο·ιτι . Πvu·»·. ftiyj,\T> «Γ·» Tt|ÍUKH>.'4H ΥνΛ-
0·. · }Ζ  η "ΙΙ^Ι/ΛίνίΜΑ.ΐυΐ óiurfiXíVOTu-toicii·-, O u -.ιιίι·» ·.; u r n  ;  i iv»»ι <·ιη·ΐκ.ι·ια·|Μ·ν·ι iV.L.it* 1 i*>ji. ' J i-.
» Í ia tlL r;x a < ·»  «ι ·>**■ Λ»Β«κΐΐΗ»ΐαι .η putm.i-ν.«!·ΐι.ΐΗ··»..τ-.κΐ| »ο* ui .1·..•I tu;>y r.Juι ikM-Krt-jilAilΐ ε  M>'0»**T -’jV
Λ'ιην·..» ια·\·.ντΓΐΗΊ μ ι!··ι·«««Π '·"' ιν..\>Υ'!ΐ>κ· ·ι· ;ν j  Ki'Ma.un» Μ* ιογι«.·ΐιι*ιμι>; Ί-ΐ· ιιιιι.ιμοτ*·«' /λ>'ι
.:ι...-> ·«ι . ...........»η ·.. .ν VOJ.S.-.V.
4 0.οςι·ιΛηι«.Ηΐ:ι ,Μιι; Τ·π· Λιΐοι|Ι·ιί»ι· Kr*| ιιλ.αιοι•x in  :n*. Λ.Ι· \ι·-·/.>ιοΐ.;ι *.»; ι·π ο /νι <·»τικι ;  η n y  ««o» t iv í  :  un«·

I'XllW·.»' Π..|· .·|\<·ντ«·| > / . >..ι.,τ,Η··>'··Μ ···:«0···ςι>-ι·ι'.·>Λ··ντι.ιν3οχ\υ.οτικ·ιatijv t t o

'· It Λ t·. ΛκΙ/..ς·.·>·· Ύ ι *"/ι·ϊ·ινΤι.Ι, Ι'|«ν*·1\ της ,ητ.ι1'ιΙ·'Π<> *Ι|\ \·..1ΐΤΤΛ»Πή>Μ·;ιι>.Κι«|·;ΐκ»»  ̂va  .■’v»Y,»IlVI I IU ft' · 
/•ι fifCii.sVi .»cftu.'M.nvoiriitt; n.Vi.^a*.:iiiKi4.M|¡ii«m«jiüi:.iuvti.To:ii.»iir,’ai'Viiw ;Λΐιικ>>Η»*·«Ίΐ;τ|.»ν«κ<.ιν··»'"-



Α ΡΘΡΟ 12.
ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΙΙ Μ ΕΡΙΔΙΟ Υ Χ Ω Ν  ΚΑΙ ΔΙΑ ΛΥ ΣΗ  ΤΟ Y ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μεριδιούχοι ποΐΗκπρ<"»ω.πυύντο l/IO imv μεριδίων που · >ροϋν, Γ/ουνΛικαίωιια να ΐητηοονν τη σύγ
κληση Σεπ^λει-οεω; τωνιιιριόιούχων. Η αιίηιιη υ.ποί^αλλιτυιιπην Α.Ε. Aur/nyion·»;. που είναι υποχριωιιενη να 
συγκιελισει τη Συνίλιυοητωνμιριδιοίεχων στην Λύηνα, μέσα or Tyuivtu ήμερες «πο την ήμερα επυ.ν*κω; τηςιιι- 
τηο ίο ;. |{ αίτηση π ιρ ά χ ιι to  αντικείμενο τη; ημερήσια; Λιατάξεως, που μπορεί vu αναφίρεται ατηγ παρο/η ,τ >.ι>- 
ροφοριων. απόχην Α.Ε. û u r / t ιρισεως, π'ο.πΐΗοάιμποτε θέμα υΐΛ’δίε tu i aïnou ή ε'μμεσα με την διαχείριση του Λ.Κ.
2. Εάν μέσα o' ¿va διαχειριστικό t í o ;  η καθαρή αξία του οίΛνιλιχούκα'Κιρού ενεργητικού του Λ.Κ.. τηγΑ>ιν<>|ΐίνη 
με την χαύαρή αξία του προηγουμένου ετου; μιιωϋτι κατα h/1 0 . η Επιτροπή Κεφολαιαγορα; μπορεί να οτγ/ολέ- 
οει Συνέλευση των μεριδιουχων με' ακοπύ τη διάλυση του Α.Κ.
3. Στην περίπτίσαη τη; παραπάνω παρκε/ράγ on 2. η ΣυνίλεΐΌητων ΜεριΛιού/ων. μπορεί vuùinyturuu; cxxutki- 
ρίστρια Την A.E. Διαχειριστώ;. που έχει à h i  tu δικαιώματα εκκαϋι/ρίστρια; Ανωνύμου Εταιρία; και ενεργεί α>ς 
ιιντιπρόοωπο; όλων τυιν μεριδιουχων. Αυτή προχωρεί οτη ρευστοποίηση την περιουσιακών στοιχείων του ενερ
γητικού to r  Λ.Κ. κατα τον επωη ιλίεπερο τρόπο. άπω; και στην εξόφληση τι»Λ' υποχρεώσεων or τρίτον;. Η από
φαση ιη ; Συνελευσκο; για το Λιορισμο τη; Λ.Η. Διαχιιρισκ»; ω ; εκκαΐίαρίστρια;. υποχρεώνει και του; rr /o v  
απόντις η όιαφωνησιοπες, ο ι οποίοι την αποδέχονται εκ ίω ν προτιρων με την αποήο/η του n tiyovru; κανονι
σμού.
4 .0  Θεματοη ν>.(ΐκας ε|ακολοι*Ιεί vurxtrÀfi κπΟή/.ιΛπα ταμία του Α.Κ. και κατά τηδιαρκιια τη; εκκαθαρίσει^;. 
Το καΙΙαρόοε χρήμα ενεργητικό του Α.Κ.. που απομένει μιτίι εηνεκκαΙΚιρκτη διανέμεται εξωδίκω; από τοΟεμα· 
ΐυφύλιικιι (Που; μεριδιού/ου;. κατά το λίιγσ του «ριΙ'μσύ μεριδίων καΟενό;. Ο Θεματοφυλακει; μπορεί να προ
χωρεί. ανάλογα τιον εκπστοτε ειόικα'ιν σ\·νΟηκιίιν και «ε μερικέ ;  διανομές.
5. Στην περίπτωση .που δεν διοριαΟείεκκαΟαριοτρια η Α.Ε. Διαχιιρισιω ;. το Α.Κ. διαλύεται σύμφωνα με τ ι;  δ ια
τάξεις των αρύρων 7<>S-80i του Αστικού Κώδικα, που εφαρμόζονται αναλογώ:. Η Α.Κ. Δ υι/ιιρ ίοεω ; ενεργεί σαν 
εκπρόοωπος όλων τω ν μεριδιουχων. σύμφωνα με το αρύρο 2 του .παροντο; και προχωρεί ο τι; επηίαλλύμινε; 
ενέργιιε;γ ια  τη δικαοτική διανομή του Α.Κ.
6. Από την ήμερα που η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά; λαμΙΥινει απόφαιΐη για τησύγκληση Συνελεύσεοε; και με/ρε τον 
τερματισμό τηςδιαδικαοίαςλύαεως της κοινωνίας. εοειοτέλλεται η εξαγορά με ι ι̂Λιιον τον Λ.Κ.. όπως και ηεκδο- 
οη και η διάΒεαη νέων μεριδίων,
7. Η λύση της κοινωνία; ανμπίπτετ με το τέλος τη; διανομή; τουκαΒειρού τη^γητικου του Α.Κ.
S. Οι Λαπάντςεηαυμυγη; του πιιι.νι\πο; <h>(Hh" i επι(νιυΐΛ·ου\· το Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 13.
φ ο ρ ο λ ο π κ ο  κ λ θ γ π ω ι :

Τοιεοι,κό.ογικοκαόιοτυπ καόουιζΓται ιιπυ ΐι;Λι<ιτ(ΐ=π;τοιαη,ιβοου4Ν τ ο υ \ .  IWJ/1'WI όπως Γ/αοτοτε u r /i t i .

Α ΡΘΡΟ 14.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ni;. υπάρχει κίνδυνο; παρηπλε'ινηαη; ή εσ<| αλμενη; πληροφ ορηση; τον επε νδιπικού κοινού.

1. Σι πιυίπκ-κΜ] πα^ι^ιάυΐνι»; τωνΛιατάϊΐυΛ' αυτού του Νομού η των ιαικγάυθυ\· που rxOïAovrai xaT'rïovoicxVi- 
τηοη τον. η Επιτροπή ΚΕ'Το/.κκιγοι,κ'ι; t.ii)Vi>j.ri οτην Α.Ε. Λια/tiy io iin ; η τον OiiiatiHfT'/.axa π^οοημο υη\>ε·; 
μί/Ι,Η εκατό εκατομιιι\>ιων Λυαχμων.
2. Μέλη του Λιοικηηκυύ Σΐ';ι|»η·λίου, ήαυΟυντεςκαι »υκύ-ληλοι τη; A Ε. Δ ια /ιiv'iofur; και του Θτματυηυλακα 
.Αμιιι|νύοι· Ktcffô.iiim· κιύ*·;ι ;  και οι ο \π ^ ^ 'κ 'ω πο ι τη ; Λ.Ε. Aui/.iu .'u'hl>ç που παίΗΐίκιιενυε' ινγνυπΗ ΐ του; τ ι;  
ό ιατιιϊτι; των τΐι/Η,χιΛ' P a  παυ 5·<>. 20 .my 2.32. 33.34 , 36.37.3S. 39.40.43 και 4η του .V ! %·>,’)! η των απυ-γά- 
oriijv που »κέν-νο ται κατ' (;<ι»ΗΗιΛ>τηοη του. τ ι; τκαταξιις τον Κανι.-νιομ.ιυ του Auoi)Vtioi' ki ηοί-οιου. xul'-rr; 
και u ;  u.*ro'fooa; τη; Επιτροπή; ΚΐηολαιαγοιΧι;. τιμίι^Ηΐη'Τπι. κατόπιν ι-.*κ>.ήυπι>; τη; E.Tityn.iii; ΚπΓ·ιλαια- 
-.λ\ κι; με«Π'/χίκιοη καίμε '/ι*ηιΐατικήποινή ι\ ό ι· ; μέ/y i ΐ'κατθΓκατομιιι\Ηΐιινε\¥ΐχ(ΐιυν.
3 Ο ποιο; εν γν*ι>»τ* ¡ τ«'υπ;Μ “*ινπ or ',Ί ΐΆ ίϊ; ήηλι>ιει; ή avaxm itnou; π^ο: το y.oiMi ijy.fτικιί μ ι m  otxim uuxa 
iTToi/.rui Αμομ^ιϊοι· Κεφαλαίου, μεσκοπο n i  .i^-JOf/aÍMti ιΐ'α υ το ιπ ιν ή η έ ; Tuui\wi:m με φυλάκιση και ια χνη- 
ματικτι ποι\·η ιημου; u¿xyi εκατό εκατομμυρίων (\ioyjuriv.

Α ΡΘΡΟ 15.
ΛΟ ΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τηναγομα του τίτλου μι\ΊΛϊουτεκμαίοεται με αμάχητο τεκμήριο η ειπε<Λο/.ήΐόΐι κανονισμού του Λ.Κ. από 
τον κομιστή τον.
2. Ο κανονισμό; τροποποιείται από κοινού από την Α.Ε. Aur/tiyiiifm; και τον Θεμαίοφύλακα. κατόπιν aftruiç 
τη; Επιτροπή; Κεε(«).αιαΆ>ρά;. Οι τροποποιήσει; του κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριΛιοϋ* 
/ο υ ; τους οποίου; και δεσμεύουν. Η ·χν<ι>ιτοποιηση ΤΓκμαιρετιιι από τη Λημοπίευση τη; κοινή; απόφαση; τη; 
Επιτροπή; Κεφαλαιαγορά;. Ο ι μεριόιού/οι έχουν δικαίωμα ενπύ; τραίιν μηνών από τη γνΐίΚΠοπυΛηοη σι «ντους 
τη ; τροποποίηση; τουκανονισμού \·α ζητήσουν nj\' ίξα·,·ορά των μεριδίων του; σύμφωνα με τ ι ;  διατάξεις του κα
νονισμού προτού τροποποιηθεί. Αν παρίλύει άπρακτο το διάστημα των τριών μηνών, οι μεριδιού/οι θεωρείται 
ότι έκαναν αποδεκτή την τροποποίηση του κανονισμοί».
3. Οι από ε ν ά ^ ε ω ; ισχίΌς του παρΟΛΠο; κανυνισμουικΜιΝιμινν; Οιιιτυξα; νομού η κανονιστικέ; πράξεις που 
íy.oi’v σχέιεημε τηνι.πενΛίπική πολιτική και την εν γίνει )χααι\>γ«ι του Α.Κ.έχουνιφονμογήκαι για τον παρόντα 
κιηιΙΜιΤμο.

Η Α .Ε Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Ε Ω Σ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΑΛΞ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖ,ν 

ΤΗΣ Ε Λ Α Τ Ο Σ  Α.Ε.



3 .2  ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α/Κ

Το ενεργητικό του Α/Κ διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα 
μεριδίου. Η συμμετοχή του Α/Κ αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο, 
που εκδίδεται από την ATE - ΑΕΔΑΚ και προσυπογράφεται από 
το Θεματοφύλακα ο οποίος ταυτόχρονα βεβαιο')ν& και την καταβολή 
της αξίας τους.

Ο αριθμός των μεριδίων μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση 
και τη διάθεση νέων ή να μειώνεται με την εξαγορά και ακύρωση 
όσων έχουν ήδη εκδοθεί. Έτσι ο αριθμός των κυκλοφορούντων 
μεριδίων αλλάξει από μέρα σε μέρα και διαφέρει από Α/Κ σε Α/Κ. 

Για την απόκτηση μεριδίων απαιτούνται:

α) Γραπτή αίτηση προς την ATE - ΑΕΔΑΚ

β) Αποδοχή του κανονισμού του Α/Κ από τον αγοραστή

γ) Ολοσχερής καταβολή της τιμής διάθεσης των μεριδίων σε 
μετρητά ή κινητές αξίες, εφόσον η ATE - ΑΕΔΑΚ δεχθεί τις 
τελευταίες.

Σαν απόδειξη για κάθε συμμετοχή στο Α/Κ εκδίδεται από την 
ATE - ΑΕΔΑΚ ένας τίτλος για τον δικαιούχο, στον οποίο 
αναγράφονται:
- Η επωνυμία του Α/Κ

- Ο αριθμός των μεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο

- Το όνομα και η διεύθυνση του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων

- Η επωνυμία της ATE - ΑΕΔΑΚ και οι υπογραφές των 
εξουσιοδοτημένων οργάνων της

- Η ημερομηνία που τέθηκαν σε κυκλοφορία τα μερίδια

- Βεβαίωση όα  καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία του μεριδίου
Οι τίτλοι των μεριδίων μπορούν να ενεχυριασθούν για 

εξασφάλιση απαιτήσεως, όμως η ενεχυρίαση ισχύει κατά την ATE -
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ΑΕΔΑΚ μόνο όταν έχει ανακοινωθεί σ’ αυτήν από τον μεριδιούχο 
δανειστή.

Οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 « περί καταθέσεως σε κοινό 
λογαριασμό» εφαρμόζονται ανάλογα και επί μεριδίων 
Α/Κ(Κανονισμός Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ, άρθρο 
6).

Η ATE - ΑΕΔΑΚ από 1-10-95 εφαρμόζει την αποϋλοποίηση 
των τίτλων Α/Κ, προκειμένου να αποφευχθούν χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες έκδοσης των τίτλων.

Έτσι δεν εκτυπιόνει τίτλους για τα Α/Κ που διαχειρίζεται. Αντί 
αυτών, ο μεριδιούχος λαμβάνει μία Απόδειξη Διάθεσης Μεριδίων 
(Α.Δ.Μ.) η οποία αναγράφει όλα τα παραπάνω στοιχεία που έχει ο 
τίτλος.

Βέβαια αν ο μεριδιούχος επιθυμεί να του παραδοθεί τίτλος και 
όχι Α.Δ.Μ., τότε η ATE - ΑΕΔΑΚ υποχρεούται να εκδώσει τίτλο. 
(ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εγκύκλιος Διαταγή 
63/96).

Στη συνέχεια ακολουθεί υπόδειγμα τίτλου μεριδίων και 
υπόδειγμα Α.Δ.Μ.

3.2.1 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΊΤΛΩΝ Α/Κ

Οι τίτλοι μεριδίων μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, και εν ζωή 
μόνο μεταξύ των συζύγων και συγγενών προ')του και δεύτερου 
βαθμού κατ’ ευθεία γραμμή.

Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων είναι απόλυτα άκυρη. Ειδικά 
στην περίπτωση ασφαλίσεως ζωής μπορεί να συμφωνηθεί, ότι η 
ασφαλιστική αποζημίιοση θα καταβληθεί με μεταβίβαση στο 
δικαιούχο αριθμού μεριδίων Α/Κ.

Σε κάθε μεταβίβαση ακυραινεται από τον Θεματοφύλακα ο 
τίτλος που μεταβιβάζεται και παραδίδεται νέος στο δικαιούχο.

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 2214/94, ο οποίος τροποποιεί 
το Ν. 1969/91, η μεταβίβαση ή αντικατάσταση τίτλων με νέα  
ονόματα δεν απαλλάσσεται φόρου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει εξαγορά τίτλων και νέα 
συμμετοχή, αλλιώς θα πρέπει να υπαχθεί στο φορολογικό καθεστιός 
περί μεταβίβασης (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ε.Δ. 
24/95 σελ. 3).

27



'/M i

-  r ,  .. _  . .........................................................................................

f^®iSMp=v.*.M--·''-ΘΕΜΑΤΟΦ̂ ^
í r j T “«'·· **’·■".· . . i · " · ’ . - • ^ ' - - 4 ' : . - *  · · · ·  . · - . · : . . . .  · · . , '.* ·■ ··  ·. '  - - , . · - - · - ' ------- ; · . -  . · · .* . : . ’? ·* « ··. - . τ ' - .................. -  · ', .  ;■ ” ’  \ V t  * . '  ' ¿ Γ . Ί ϊ Χ » '  < Γ Λ ϊ . ϊ  t i · " /  “  Λ  .' * !·'· ' 7 . · ·Γ· ’'V"* ,

y -* / '  ·· •·~ ’~ -.r l':± - •‘.•'::;ο.Γ “·?ν5?-:.— --:··*· ■? :--> Γ-'ώ 5. *'·.. ÍV*.'
X X S T - z r  * 2 f -  · ■* τ · ν . τ \ · - . - s f - w ^ r t í í · , · .  ν .« - · ' - τ ----------- - -

sí. · : · '  · ·“  ' ? ν : ; ~

··> '«  Τ' . ·**·.»*Ί»··· ·

».ο ν ο μ α ς τ ί κ τ ϊν : .μ ε ρ ι δ ί ω ν : ·:···,. ·> ·;.
------·. ";·-- - * ι—·" - . :;

ΑΡ!Θ. ΊΤΓΛΟΥ " 
ΑΡΙΘ. ΑΙΤΗΣΗΣ

Η ATE Ανώνυυη Εταιρία Διαχειρίαώ^Αμαιβαίών.;Κεφ.ω^^^α 
ρέουν από τον Κανονισμό του A|«o®p®^¡?“W ^ ^ r,“^ rsíl 
ρει, κατά την έγγραφη αίτηση το ύ^ ικ ^ ύ χό υα μ ^ ,  ̂
αμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου K & ^w rrag^ffé^^&QBMf 
την υποβολή της αιτήσεως, με 
και του Αρθρου 25 του Ν. 1969/91. ,^ ]Γ

'^si^ásák :ή&~
Βεβαιούται η καταβολή της αξίας διαθεσεοοςπων.!

‘■πνπλτττιΡ αώΐιχου τις υποχρεώσεις που απορ- 
ι να εξαγοράσει, εν όλω ή εν μέ- 
ται κατά το άρθρο 9 του Κανονι
άς πέντε εργασίμων ημερών από 

ονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ο τίτλος σε κοινό λογ/σμό διέπεται από τις διατέ

Αθήνα: Αθήνα.

Ο Θεματοφύλακας Η ΕταιρίαΔιαχειρίσεως;.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΣΑΤΗΣΕΛΛΑΔαΓΑ.Ε ' AT EANQNYMHf ETAI RI Aí · . ' - " · -
......................... Α ΙΑ Χ Ξ Ρ Σ Ε Π Σ Γ Α Μ Ο ΙΕ Α ΙΟ Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Ν  "



ΔΕΙΓΜΑ Λ.Δ.Μ,

| «ΛΛύ.βό 1 8-04-96 12:27

Α.Τ.Ε. ΑΜΠΜΥ̂ ΙΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΠΕ Α/Κ
ΕΡΜΟΥ 2 & ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΗΛ.: 3247735

Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ  Μ Ε Ρ Ι Δ Ι Ω Ν  *

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΤΙΓΛΟΥ. . ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ : ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ -  ' ;
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1

.·:·: ........

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ Ρ Α Π Ε Ί Σ  :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ: . * - :

ΕΠΩΝΥΜΟ . QNOMA ' - ' ' ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Λ ; ' α δ '.τ ,_iVtiiU - ïi'iiT ν^ΗΪιΐ/ΗΪΐ'·. . ÏL·
Α.Μ.

Βεβριούται ότι ο τ ΐίλος ιφ τ αριθμό φολάσοέταίιγια λογαριαομάΙω ν παραπάνω δικαιούχων από την
Α(Έ. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ ΙΑ Χ Β ΙΡ ίΣΕ Ω ΐίΔ ΐ?  ·«

ΠΡΟΣΟΧΗ: ,,, ' '
Η παρούσα βεβαίωση προσκομιζΜάνποχρεωπκά σιο κατάαιηιια της Τραιιεξηςόιανηρύκεπαι. να καχύιεθεταίίηαήμερικής η ολικής εξαγοράς tou παραπάνω τίτλου.

Η Εταιρία Διαχειρίσεως
Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Α/Κ Αθήνα:

T^Ù;C:îv. fc>V?6.
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3.2.2 ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας τίτλων του Α/Κ πριν από την παραλαβή 
του, από τον μεριδιούχο - δικαιούχο, η ATE - ΑΕΔΑΚ φροντίζει, 
για την αντικατάστασή του. Ενώ σε περίπτωση εξαγοράς 
ακολουθείται η διαδικασία εξαγοράς μη παραληφθέντος τίτλου.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τίτλου μεριδίων Α/Κ  
της ATE - ΑΕΔΑΚ, από υπαιτιότητα του μεριδιούχου, ο 
μεριδιούχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ATE - ΑΕΔΑΚ να  
εκδώσει νέο τίτλο στο όνομά του, σε αντικατάσταση αυτού που 
απωλέστηκε ή καταστράφηκε.

Για τη διασφάλισή της, από την απόδειξη της απώλειας η ATE - 
ΑΕΔΑΚ μπορεί να απαιτήσει την κήρυξη του τίτλου ως ανίσχυρη. 
Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο το οποίο μπορεί να ασκήσει 
δικαίωμα, που πηγάζει από τον τίτλο (μεριδιούχος, ενεχυριούχος 
δανειστής κ.λ.π.), θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση στις 
αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Η ATE - ΑΕΔΑΚ, με δική της ευθύνη, έχει τη δυνατότητα να 
δεχθεί άλλο αποδεικτικό στοιχείο απώλειας ή καταστροφής του 
τίτλου, στο μέτρο που μπορεί να αποκλείσει τη χρησιμοποίηση του 
απολεσθέντος αρχικού τίτλου στο μέλλον, εφ’ όσον αυτός βρεθεί 
και πιθανόν να χρησιμοποιηθεί για εξαγορά(Ε.Δ. 148/96 Α/Κ σελ. 5

5 ) · Στις πιο πάνω περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής τίτλου από 
υπαιτιότητα του δικαιούχου οι Υπηρεσιακές Μονάδες διαβιβάζουν 
δήλωση απώλειας - αίτηση αντικατάστασης του τίτλου προς την 
ATE - ΑΕΔΑΚ, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του 
μεριδιούχου και συνοδεύεται από φωτοτυπία της αίτησης 
συμμετοχής στο Α/Κ.

Η ATE - ΑΕΔΑΚ καθορίζει τη διαδικασία που κρίνει αναγκαία, 
ώστε να εξασφαλίσει τα αποδεικτικά στοιχεία απώλειας, εκδίδει νέο 
τίτλο σε αντικατάσταση του παλαιού και ενημεροόνει σχετικά το 
Θεματοφύλακα την Υπηρεσιακή Μονάδα και το δικαιούχο.

Οι πιο πάνω περιπτώσεις αφορούν τίτλους Α/Κ και όχι 
Αποδείξεις Διάθεσης Μεριδάον (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΑΑΑΔΟΣ, Εγκύκλιος Διαταγή 148/96, σελ. 5,6).
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3.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Α/Κ / ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η καθαρή αξία του Α/Κ, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή 
αξία του μεριδίου, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και 
δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο της επόμενης ημέρας με τη 
μέριμνα της ATE - ΑΕΔΑΚ. Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας 
του Α/Κ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 του Ν.Δ 
1969/91

Για τον καθορισμό της καθαρής αξίας, του ενεργητικού του 
Α/Κ, η αποτίμηση των στοιχείου του (χρεόγραφα και μετοχές) 
γίνεται σύμφοτνα με τους ακόλουθους κανόνες :

- Η αξία των εισηγμένων στο χρηματιστήριο κινητών αξιών, 
αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών 
συναλλαγών τοις μετρητοίς της ίδιας ημέρας.

Σε μη κοινοτικά χρηματιστήρια, όταν αυτό δεν είναι εφικτό για 
λόγους διαφοράς της ώρας, η αξία αποτιμάται, με βάση την τιμή 
κλεισίματος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

- Εάν δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα 
της αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας 
συνεδρίασης του χρηματιστηρίου και εάν δεν έχει γίνει ούτε και 
εκείνη την ημέρα χρηματιστηριακή συναλλαγή, η τιμή της αμέσως 
προηγούμενης συνεδρίασης. Εάν ούτε και εκείνη την ημέρα δεν έχει 
γίνει χρηματιστηριακή συναλλαγή, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία 
τιμή προσφοράς ή ζήτησης.

- Εάν το Χρηματιστήριο, στο οποίο είναι εισηγμένες οι κινητές 
αξίες του Α/Κ ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον 
προσδιορισμό της αξίας του λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή.

Η αποτίμηση της αξίας των κινητα)ν αξιών που δεν είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, γίνεται κατά τους κανόνες, πού 
έχουν θεσπισθεί με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

29



- Και τέλος οι υποχρεώσεις πληρωτέες από ή προς το Α/Κ σε ξένο 
νόμισμα, αποτιμάται σε δραχμές με βάση τη μέση τιμή Fixing κατά 
την ημέρα της αποτίμησης(Κανονισμός Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ, άρθρο 8).

Με βάση την αξία της υποτίμησης του ενεργητικού του Α/Κ  
προσδιορίζεται η καθαρή αξία του (καθαρό ενεργητικό) ως εξής : 
αφαιρούνται από το αποτιμημένο ενεργητικό οι δαπάνες του Α/Κ, 
καθιός και τα κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους 
διανεμόμενα στους μεριδιούχους κέρδη.

Στη συνέχεια με βάση το καθαρό ενεργητικό προσδιορίζεται:

α) Η καθαρή τιμή του μεριδίου, η οποία υπολογίζεται από τη 
διαίρεση του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, με τον αριθμό των 
κυκλοφορούντων μεριδίων. Έτσι προκύπτει η σχέση :

Καθαρό ενεργητικό
(-Ο Καθαρή τιμή μεριδίου = ----------------------------------

Κυκλοφορούντο μερίδια

β) Η τιμή διάθεσης του μεριδίου, η οποία υπερβαίνει την καθαρή 
του μεριδίου κατά την προμήθεια διάθεσης την οποία καθορίζει η 
ATE - ΑΕΔΑΚ για κάθε Α/Κ. Έτσι η τιμή διάθεσης προκύπτει από 
τη σχέση : ( 2 )

Τιμή διάθεσης μεριδίου = Καθαρή τιμή μεριδίου + (καθαρή 
τιμή X ποσοστό επί τοις εκατό (%) της προμήθειας διάθεσης)

γ) Η τιμή εξαγοράς, η οποία υπολείπεται της καθαρής τιμής του 
μεριδίου κατά την προμήθεια εξαγοράς την οποία καθορίζει η ATE 
- ΑΕΔΑΚ για κάθε Α/Κ.

Η τιμή εξαγοράς προκύπτει από τη σχέση : (3  )

Τιμή εξαγοράς μεριδίου = Καθαρή τιμή μεριδίου - καθαρή τιμή
μεριδίου X το ποσοστό επί τοις εκατό (%) της προμήθειας 
εξαγοράς.
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Για παράδειγμα, εάν το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, 
βάσει της αποτίμησης των στοιχείων της έχει σήμερα καθαρό 
ενεργητικό 100.000.000 δρχ. και τα μερίδια του Α/Κ που 
«κυκλοφορούν» στο επενδυτικό κοινό είναι 100.000, τότε η καθαρή 
τιμή του μεριδίου σύμφωνα με τη σχέση (1) θα είναι:

100.000.000
----------------------  =  1.000 δρχ.

100.000

Έχοντας υπόψη ότι 2% είναι το ποσοστό προμήθειας της ATE - 
ΑΕΔΑΚ για τη διάθεση των μεριδίων του Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ και 4% το ποσοστό προμήθειας για την εξαγορά 
των μεριδίων, υπολογίζονται οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς των 
μεριδίων.

Η τιμή διάθεσης του μεριδίου σύμφωνα με τη σχέση (2) θα είναι:

1.000 + 1.000 X 2% = 1.020 δρχ.

ενιό η τιμή εξαγοράς του μεριδίου σύμφωνα με τη σχέση (3) θα 
είναι:

1.000 -1.000 Χ4% = 960 δρχ.

Παρατήρηση:

Εάν ένας επενδυτής θέλει να αγοράσει σήμερα χίλια (1000) 
μερίδια του Α/Κ εισοδήματος (όπως αυτό περιγράφεται στο 
παράδειγμα), θα πληριόσει 1.020 δρχ. που είναι η τιμή διάθεσης του 
μεριδίου επί 1.000 που είναι τα μερίδια που θέλει να αγοράσει, τότε 
θα πληριόσει 1.020 X 1.000 = 1.020.000 δρχ.

Εάν μετά από μία εβδομάδα θέλει να εξαγοράσει τα μερίδιά του 
και η αποτίμηση της αντίστοιχης ημέρας είναι καθαρό ενεργητικό
102.000.000 δρχ. και τα κυκλοφορούντο μερίδια είναι 100.000, τότε 
σύμφιονα με τους υπολογισμούς του παραδείγματος οι αντίστοιχες 
τιμές θα έχουν ως εξής :
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Κ α θ α ρ ή  τιμή Τ ιμή  Δ ιά θ εσ η ς Τ ιμή ε ξ α γ ο ρ ά ς

1.020 δρχ. 1.040,4 δρχ. 979,2 δρχ.

Οπότε ο επενδυτής εξαγοράζοντας τα 1.000 μερίδιά του θα πάρει:

979,2 X 1.000 = 979.200 δρχ.
Από τις κινήσεις του ο επενδυτής έχει χάσει σε μία εβδομάδα :

1.020.000 - 979.200 = 40.800 δρχ.

Τα έχασε γιατί εξαγόρασε γρήγορα τα μερίδιά του.
Η επένδυση στα Α/Κ είναι μεσομακροπρόθεσμη επένδυση. Ως 

βραχυπρόθεσμη φέρει ζημία διότι επιβαρύνεται με προμήθειες.
Εκτός από το Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ που φέρνει 

αποδόσεις σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 15 ημέρες έως 6 
μήνες.

3.4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ

Με την προσέλευσή του στο δίκτυο διανομής (καταστήματα / 
θυρίδες της ATE, Ασφαλιστικές Εταιρίες ΑΑΕΖΥ, ΑΑΕΓΑ) ο 
ενδιαφερόμενος επενδυτής, συμπληρώνει ένα ειδικό έντυπο της 
αίτησης συμμετοχής, για αγορά μεριδίων Α/Κ της κατηγορίας που 
επιθυμεί.

Υπάρχουν διαφορετικά προτυπωμένα έντυπα αιτήσεων για 
κάθε Α/Κ της ATE εις τετραπλούν, από τα οποία :
- Το πρωτότυπο της αίτησης συμμετοχής προορίζεται για την ATE
- ΑΕΔΑΚ.
- Το πρώτο αντίγραφο προορίζεται για το Ταμείο 
-Τ ο  δεύτερο αντίγραφο για το λογιστήριο ενώ,
- το τρίτο αντίγραφο για τον πελάτη

Ο υπολογισμός του αριθμού τιον μεριδίων, για τα οποία 
εγγράφεται ο πελάτης, γίνεται από την ATE - ΑΕΔΑΚ με βάση την 
τιμή διάθεσης κάθε μεριδίου, όπως αυτή διαμορφώνεται, τη
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μεσημβρία της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, η 
οποία δημοσιεύεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πριν από την παράδοση της αίτησης, ο πελάτης πρέπει να την 
υπόγραψα και να συμπληρώσει σε αντίστοιχο πεδίο τον αριθμό και 
το όνομα του συνδικαιούχου στον οποίο θα καταβάλλονται τα 
διανεμόμενα κέρδη, ή τον αριθμό λογαριασμού κατάθεσής του, ο 
οποίος θα πιστωθεί με το ποσό των διανεμόμενων κερδών.

Ο λογαριασμός αυτός πρέπει απαραίτητα να τηρείται σε ΟΝ 
LINE κατάστημα έναν ο επενδυτής δεν τηρεί λογαριασμό 
κατάθεσης στην ATE, ή δεν είναι ON LINE της ATE, τότε πρέπει 
να ανοίξει έναν ON LINE λογαριασμό κατάθεσης ο οποίος θα 
μπορεί να πιστωθεί με το ποσό των διανεμομένων κερδών.

Οι τίτλοι τοον μεριδίων παραδίδονται στον αιτούντα με άμεση 
καταβολή της αξίας τους.

Οι τρόποι πληρωμής είναι :

α) Με χρέωση λογαριασμού κατάθεσης (ταμιευτηρίου - όψεως - 
τρεχούμενου) του πελάτη, εφόσον είναι της ATE. Εάν δεν είναι, 
τότε ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ανοίξει ένα λογαριασμό και να 
καταθέσει χρηματικό ποσό τους ύψους της επένδυσής του.

β) Με κατάθεση επιταγής.

γ) με κατάθεση κινητών αξιών (χρεογράφων - μετοχών). Στην 
περίπτιοση αυτή το κατάστημα επικοινιονεί με την ATE - ΑΕΔΑΚ, 
προκειμένου να πληροφορηθεί αν αποδέχεται ή μη τις κινητές αξίες.

δ) Με «μεταφορά μεριδίων» Α/Κ της ATE - ΑΕΔΑΚ, δηλαδή ο 
επενδυτής επιθυμεί να μεταφέρει ένα ορισμένο (ή όλο) αριθμό 
μεριδίων από μία κατηγορία Α/Κ σε άλλη κατηγορία και γι’αυτό 
κάνει νέα αίτηση συμμετοχής (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, Ε.Δ. σελ. 4 έως 10).

Ακολουθεί υπόδειγμα αίτηωις συμμετοχής στο Α/Κ.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ/ΘΥΡΙΔΑ ........................................  ΚΩΔ. ΚΑΤ. /  ΘΥΡ. ΑΡ. ΑΠ'.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ATE
ν ° 3  / 0 0 43 2 7 6  2

ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Θ Ε Μ Α Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Α Σ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Α ΙΤ Η Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  Ημερομηνία:.........................................

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Αποδέχομαι τον κανονισμό του παραπάνω Α.Κ. αντίγραφο του οποίου έλαβα και παρακαλώ να εκδόσετε αμέσως μόλις 
αποδεχθείτε την παρούσα αίτηση μου, τίτλο μεριδίων στο όνομά μου, σύμφωνα με την τιμή του μεριδίου που θα δημοσιευθεί 
την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής μου.
Ο τίτλος που θα εκδοθεί θα αντιστοιχεί στο ποσό των δραχμών

Αριθμητικώς: ολογράφως:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ /ΕΠ Ω Ν ΥΜ ΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ /  ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ.

ΟΔΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΧ. ΚΩΔ. ΠΟΛΗ ΤΗΛ.

Παρακαλώ να μου στείλετε τον τίτλο

□ Στο κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας που υπέβαλα την αίτηση.

Στο Γραφείο ή Πρακτορείο της Ασφαλιστικής Εταιρίας.

II. ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:
Παρακαλώ να εκδόσετε τα μερίδια που αντιστοιχούν στο ποσό που κατάθεσα με την παρούσα αίτηση (σύμφωνα με το νόμο 
5638/1932 και το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.Δ. 1969/91) σε κοινό λογαριασμό στα ονόματα των:

Ρ. ΕΠΩΝΥΜΟ_____________ :_____________________  ΟΝΟΜΑ_______________________  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ____________________  Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ.______________

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ.

3. ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΔΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΑΡΙΘ.

4. ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΔΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΑΡΙΘ.

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

ΠΟΛΗ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΛΗ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛ.

Α.Δ.Τ. η Α.Φ.Μ.

ΤΗΛ.

Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ.

ΤΗΛ.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ο καθένας από μας δικαιούται να κάνει χρήση, ακόμα και εξαγορά ολική ή μερική του τίτλου, 
χωρίς την σύμπραξη τ άλλ . Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους συνδικαιούχους τα δικαιώματα από τη συμμετοχή
στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα περιέρχονται αυτοδικαίως στ επιζώντ 
Τα διανεμόμενα κέρδη παρακαλώ να καταβάλονται στον υπ' αριθμό 
...........................................  ο οποίος είναι και ο φορολογικά υπόχρεος.

Με πίστωση στο λογαριασμό του στην παραπάνω Τράπεζα Νο.

συνδικαιούχο

Τόπος ..............................................  Ημερομηνία
Δηλ

υπογραφή
Εισπράξαμε το παραπάνω ποσό σε πίστωση του λογαριασμού Α/Κ ATE Α-ΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Νο 01704004091 35. 

| | ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | | ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

\λ \ 5 ]
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Αποδεχόμαστε στην παραπάνω αίτηση συμμετοχής.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Α.Τ.Ε. Α.Ε.Δ.Α.Κ., 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

□  Με μετρητά
□  Με χρέωση Λογ/σμού Ν ο ...................................

Κατάστημα Τήρησης Λογ/σμού.........................
□  Με επιταγή Ν ο ............................  Τράπεζα έκδοσης: ..............

Κατάστημα Εκδοσης.............................  Ημερομηνία έκδοσης:
Ημερ/νία Κατάθεσης...........................................

□  Με ανταλλαγή χρεογράφων..............................

ημερομηνία

Κ.Π. □

υπογραφή

Η παρούσα αίτηση αποκτά ισχύ μόνο εφόσον το επενδυόμενο ποσό έχει κατατεθεί στον υπ' αριθμ. 01704004091 35 λογαριασμό του Α.Κ. 
και φέρει τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ή της ATE Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Α.Κ.
Η ATE ΑΕΔΑΚ δηλώνει ότι σε κανένα Νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν έχει παραχωρήσει το δικαίωμα να δίνει εγγυήσεις σχετικά με την απόδοση 
των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ή να προβαίνει σε δηλώσεις που είναι διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στον κανονισμό ή στα 
πληροφοριακά έντυπα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ



3.5 ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Σε περίπτωση που ο μεριδιούχος επιθιμεί την εξαγορά των 
μεριδίιον του δηλαδή να ρευστοποιήσει τα μερίδια του Α/Κ που είχε 
(χποκτήσει, είτε όλα (ολική εξαγορά) είτε μερικά από αυτά (μερική 
εξαγορά), τότε συμπληριόνει μια αίτηση (που βρίσκεται στην πίσιο 
πλευρά του τίτλου του μεριδιούχου), η οποία λέγεται αίτηση ολικής 
ή μερικής εξαγοράς αντίστοιχα.

Στη μερική εξαγορά του τίτλου, ο μεριδιούχος θα πρέπει 
απαραιτήτους να αναγράψει στην αίτησή του τον ακριβή αριθμό τιον 
μεριδίίον που επιθυμεί να εξαγοράσει.

Επίσης απαραίτητα πρέπει να σημευοσει τον τρόπο πληριυμής 
του αντιτίμου τιυν εξαγορασμένων μεριδίιον του, ο οποίος γίνεται: 
α) με πίστο)ση του λογαριασμού κατάθεσής του (που πρέπει να είναι 
ON LINE της ATE), 
β) με καταβολή μετρητιόν.
γ) με μερική ή ολική μεταφορά τιον μεριδίων του, όπου στην 
περίπτιοση αυτή ο μεριδιούχος δεν εισπράττει χρήματα αλλά 
ανταλλάσσει τα μερίδιά του με μερίδια άλλης κατηγορίας Α/Κ.

Την αίτηση εξαγοράς των μεριδίων, ο δικαιούχος την καταθέτει 
στο κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας (στο οποίο είχε κάνει και 
την αίτηση συμμετοχής του) ή στον ασφαλιστικό του σύμβουλο της 
ΑΕΕΖΥ ή ΑΑΕΓΑ. Το κατάστημα αφού ελέγξει την 
ταυτοπροσωπία του πελάτη με τα στοιχεία της αίτησης εξαγοράς 
και του τίτλου, μετά τη λήξη της συναλλαγής της στέλνει στην ATE 
- ΑΕΔΑΚ την αίτηση εξαγοράς.

Η ATE - ΑΕΔΑΚ υποχρεούται να εξαγοράσει τα μερίδια του 
Α/Κ στην τιμή εξαγοράς της ημέρας υποβολής της αίτησης του 
μεριδιούχου για εξαγορά, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με 
την αποτίμηση του μεριδίου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία.

Επίσης υποχρεούται εντός πέντε εργάσιμων ημεριόν από την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εξαγοράς να παραδωσει εντολή 
στο Θεματοφύλακα, προκειμένου να καταβληθεί στο δικαιούχο το 
αντίτιμο των εξαγοραζόμενων μεριδίίον του. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εγκύκλιος Διαταγή 1/93, σελ. 13,14, 
15).

Ενώ κατά τις μεταφορές (ολική - μερική) η συμμετοχή στο Α/Κ  
πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών, κατά κανόνα 
όμως την επόμενη ημέρα (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, Εγκύκλιος Διαταγή 24/95, σελ. 3).

Οι εξαγοραζόμενοι τίτλοι μεριδίων ακυρώνονται από την ATE - 
ΑΕΔΑΚ και σε περίπτωση μερικής εξαγοράς, εκδίδεται νέος τίτλος 
για τον αριθμό των μη εξαγοραζόμενων μεριδίων.

Οι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού και όσοι εξομοιώνονται με 
αυτούς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούνται να 
επανεξαγοράσουν τα μερίσματα καθώς και το προϊόν 
ρευστοποίησης το)ν μεριδίων του Α/Κ, τα οποία αγοράστηκαν με 
εισαγωγή συναλλάγματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται (με προηγούμενη 
έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) η αναστολή της εξαγοράς 
των μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες, δυνάμενο να  
παραταθεί για άλλους τρεις κατ’ ανοπατο όριο. Κατά τη διάρκεια 
της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων δεν επιτρέπεται η 
υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς.

Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της 
δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες πολιτικές και μια ημερήσια 
οικονομική εφημερίδα των Αθηνών.

Στην ανακοίνιοση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται 
αμέσους ή εμμέσως και το χρονικό σημείο της λήξης της. 
(Κανονισμός Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, 
άρθρο 9).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των 
αιτήσεο>ν συμμετοχής και εξαγοράς των μεριδίων Α/Κ της ATE ανά 
έτος.

ΕΤΗ 1993 1994 1995 1996

Αιτήσεις συμμετοχών 589 3.040 5.330 38.993

Αιτήσεις εξαγοράς 32 593 2.019 14.883

Πηγή: ATE - ΑΕΔΑΚ

Ακολουθεί υπόδειγμα amjmjg μερικιής και ολικιής εξαγοράς ΑΙΚ.
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ΟΔΟΣ . ΑΡΙΘΠΓΑΧ. ΚΩΔ. ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

.

A/A ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣΤΓΓΛΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΑΓΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡ.

(1 = ολική εξαγορά, 2 = μερική εξαγορά 
3 = διαγραφή τίτλου, 4  = ολική μεταφορά 
5 = μερική μεταφορά) *

( συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση μερι
κής εξαγοράς ή μερικής μεταφοράς) *"

Παρακαλώ να εξαγοράσετε.. . . . . . . : ....... :........  μερίδια συμμετοχής μου στο Α.Κ. στην τιμή εξαγοράς που προσδιο
ρίζεται την ημέρα υποβολήςτης αιτήσεώς μου και δημοσιεύεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
Το αντίτιμο των εξαγοραζομένων μεριδίων παρακαλώ:

ΓΗ Να πιστωθεί στο λογ/
, σμό μου Νο .
¡ Να πληρωθεί σε μετρητά με εντολή 
στο παραπάνω Κατ/ μα

στοΚατ/μα................................  Κωδ.

[Η  Παρακαλώ από τα μεταφεοόμενα ή μή εξαγοραζόμενα μερίδια
τα ___________  να επενδυθούν σε μερίδα Α /Κ -------------------------------------------  σύμφωνα με την
υπ* αριθμ--------------------- αίτησή μου.
τ α ----------------- να επενδυθούν σε μερίδα Α / Κ --------------------------------------------- σύμφωνα με την
υπ1 αριθμ.------------------- αίτησή μου..
Να εκδόσετε ν ε ---------  τίτλο-------μετά αντιστοιχούντο μερίδια του Α/Κ πού απέκτησα με την μετα
φορά και να τ------- στείλετε στο παραπάνω Κατάστημα.
Η μεταφορά μεριδίων μεταξύ των A/ Κ ATE γίνεται με βάοη τις καθαρές τιμές των μεριδίων που ανταλ
λάσσονται και αποκτώνται όπως δημοσιεύονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής της αίτησης. 
Λόγω διαφοράς μεταξύ των προμηθειών διάθεσης των Α/Κ ATE ο μεριδιούχος επιβαρύνεται με τη δια
φορά της προμήθειας όταν μεταφέρει μερίδια σε Α/Κ που έχει υψηλότερη προμήθεια διάθεσης.

0  Παρακαλώ να εκδόσετε νέο τίτλο, χωρίς προμήθεια, για τα μερίδια που- δεν εξαγοράζονται ή δεν μεταφέ- 
ρονται και να τον στείλετε στο παραπάνω Κατάστημα.

, Λοιπές οδηγίες

Ο εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος ________________________________________
της ATE ΑΕΔΑΚ Τόπος Ημερ/νία

Τόπος Ημερ/νία · . - ■__________________ '__________

...........  _ . . . .  (.Υπογραφή Μεριδιούχου ή Πληρεξουσίου ■
του ή νομίμου Εκπροσώπου του )■

'· ··'· ............... ■__- Υπονοαφή -  -  · —  -·'

""Συμπληρώνεται από το Κατάστημα 7' .'.' 
Συμπληρώνεται από την ATE ΑΕΔΑΚ "
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3.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Α/Κ

Σύμφωνα με το νόμο 1969/91 « ... περί Εταιριών Επενδύσεων 
Χαρτοφυλάκων και Α/Κ».

Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται να 
επενδύεται μόνο :
- Σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
άλλη ελεγχόμενη αγορά ενός κράτους - μέλους υπό την προϋπόθεση 
ότι, αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοιχτή στο 
κοινό.
- Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους :
α) Η έκδοσή τους περιλαμβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους, 
εντός ενός έτους το αργότερο, στα χρηματιστήρια και τις αγορές 
των πιο πάνω εδαφίων εφόσον η επιλογή του χρηματιστηρίου ή της 
αγοράς προβλέπεται στον κανονισμό του Α/Κ. 
β) Σε περίπτοοση κατά την οποία οι νεοεκδιδόμενες αξίες αφορούν 
κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρίας με δημόσια 
εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 8α του Ν. 2190/1920 «... περί 
ανωνύμων εταιριών», η Α.Ε. Διαχείρισης δύναται να συνάπτει 
σύμβαση με τον ανάδοχο της πιο πάνω έκδοσης περί συμμετοχής 
στη δημόσια εγγραφή με την επιφύλαξη αυτού και του παραπάνω 
εδαφίου.
- Υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των παρακάτω αξιών και 
τίτλων δεν υπερβαίνει κατά την τοποθέτηση το δέκα % της καθαρής 
αξίας του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται επίσης να επενδύει, 
ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
I) Σε λοιπές κινητές αξίες εκτός από τις αναφερόμενες στα 
προηγούμενα εδάφια
II) Σε πιστωτικούς τίτλους οι οποίοι, για τους σκοπούς του Ν. 
1969/91 εξομοιώνονται με κινητές αξίες εφόσον είνοα μεταβιβάσιμοι, 
ρευστοποιήσιμοι και το>ν οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια ημερησίως.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθόριζα εκάστοτε με απόφασή 
της τους πιστωτικούς τίτλους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
- Σε μετρητά τραπεζικές καταθέσεις και ισοδυνάμου ρευστότητας 
πιστωτικούς τίτλους υπό τον όρο ότι η επένδυση στα στοιχεία αυτά 
δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
(Πανεθυμιτάκη Ελένη, Αμοιβαία Κεφάλαια σελ. 14,15).
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3.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Α/Κ

Το Α/Κ δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ή 
παραστατικούς τίτλους.

Η Α.Ε. Διαχείρισης μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές 
με αντικείμενο κινητές αξίες, για την αποτελεσματική διαχείριση του 
Χαρτοφυλακίου των Α/Κ που διαχειρίζεται, καθώς και μέσα και 
τεχνικές κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου στα πλαίσια της 
διαχείρισης της περιουσίας τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις 
που θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 11 
παρ. 2α του Ν. 2166/93.

Κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων απαγορεύεται η 
τοποθέτηση άνω του δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του 
Α/Κ σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και άνω του σαράντα τοις 
εκατό (40%) της καθαρής αξίας του σε κινητές αξίες εκδοτών, σε 
καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του 
πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας του.
- Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι 35% της καθαρής αξίας του 
Α/Κ σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες έχουν 
εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κράτους - μέλους, από τρίτο, 
εκτός Ε.Ε. κράτος ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο 
συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη καθώς και όταν οι 
κινητές αξίες τελούν υπό την εγγύηση των παραπάνω προσώπων.

Το σύνολο των τοποθετήσεων στις κινητές αξίες του 
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 100% της 
καθαρής αξίας του Α/Κ εφικτόν πληρούτνται οι ακόλουθοι όροι και 
προϋποθέσεις :
I) Κάθε Α/Κ μπορεί να κατέχει κινητές αξίες που ανήκουν 
τουλάχιστον σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν 
στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το 30% της καθαρής αξίας του 
Α/Κ.
II) Το Α/Κ μπορεί να επενδύει πάνω από το 35% της καθαρής 
αξίας του σύμφωνα με τις παραπάνω τοποθετήσεις σε τίτλους 
σταθερού εισοδήματος που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλο 
κράτος - μέλος της Ε.Ε.
- Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του 25% της καθαρής αξίας του 
Α'Κ σε κινητές αξίες του ιδίου εκδότη, όταν πρόκειται για ομόλογα, 
που εκόίδονται από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την έδρα του σε
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κράτος - μέλος της Ε.Ε. που υπόκειται με νόμο σε ειδικό κρατικό 
έλεγχο που επιτρέπει την προστασία των κατόχων των ομολόγων 
αυτών.
- Το Α/Κ δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια άλλων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως της μορφής 
τους, παρά μόνο εάν εμπίπτουν στον ορισμός της παρ. 2 του άρθρου 
17 του Ν. 1969/91 που διέπει τα Α/Κ.
- Το Α/Κ  δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου, 
που διαχειρίζεται η ATE - ΑΕΔΑΚ ή η Α.Ε. Διαχειρίσεως που είναι 
συνδεδεμένη με την ATE - ΑΕΔΑΚ κατά την έννοια του άρθρου 
42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Επιτρέπεται ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και εφόσον υπάρχει σχετική αναφορά στον Κανονισμό του Α/Κ, η 
απόκτηση από το Α/Κ μεριδίων Α/Κ που υπόκεινται στην 
απαγόρευση του παρόντος εδαφίου, όταν το τελευταίο Α/Κ είναι 
σύμφιονα με τον Κανονισμό του εξειδικευμένο σε επενδύσεις σε 
συγκεκριμένο γεωγραφικό ή οικονομικό τομέα.

- Η Α.Ε. Διαχείρισης για το σύνολο των Α/Κ που διαχειρίζεται, δεν 
επιτρέπεται να αποκτά μετοχές με δικαίωμα ψήφου μίας εταιρίας, 
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό 
(10%) του συνόλου τοον αντίστοιχων μετοχών, ποσοστό το οποίο 
της επιτρέπει την άσκηση της σημαντικής επιρροής στη διαχείριση 
του εκδότη.

Κατά την απόκτηση μετοχών με δικαίωμα ψήφου που εκδίδονται 
από εταιρία άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. η Α.Ε. Διαχαρίσεως 
υποχρεούται να τηρεί τον αντίστοιχο περιορισμό που ισχύει στο 
άλλο κράτος - μέλος.

- Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, το Α/Κ δεν 
επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% :

α) Των μετοχών χωρίς δικαίιομα ψήφου του ίδιου εκδότη.

β) Του συνόλου των ανεξόφλητων, κατά το χρόνο κτήσεως από το 
Α/Κ ομολογιο'τν του ίδιου εκδότη

γ) Των κατά το χρόνο κτήσειος κυκλοφορούνται μεριδίχον ενός 
Α/Κ που εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 
1969/91.
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δ) Των μετοχών ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας του Ν. 
1806/1988.

ε) Των μετοχών εταιριών συμβούλων επενδύσεων και, 

στ) Των μετοχών της Α.Ε. Αποθετηρίων τίτλων.

3.8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Α/Κ

Οι δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό του Α/Κ από την ATE - 
ΑΕΔΑΚ και το Θεματοφύλακα βαρύνουν το Α/Κ. Σ’ αυτές τις 
δαπάνες περιλαμβάνονται τα εξής :

α) Η αμοιβή και η προμήθεια της ATE - ΑΕΔΑΚ και του 
Θεματοφύλακα.

β) Οι δαπάνες φύλαξης χρεογράφων και μετοχών εξωτερικού.

γ) Τα έξοδα ελέγχου της διαχειρίσεως του Α/Κ από τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές.

δ) Οι δαπάνες αλληλογραφίας με τους δικαιούχους.

ε) Τα έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης στον Τύπο των 
εξαμηνιαίων και ετησίων καταστάσεων καθώς και τα έξοδα κάθε 
άλλης δημοσίευσης που προβλέπει ο Νόμος.

στ) Τα τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, τηλετυπικά καθώς και όλα τα 
άλλα έξοδα που αφορούν την καθημερινή ενημέρωση της εταιρίας 
(ATE - ΑΕΔΑΚ), όσον αφορά τις χρηματιστηριακές τιμές των 
τίτλων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του Α/Κ

ζ) Οι δαπάνες αγοραπωλησίας κινητών αξιών στο εξωτερικό, οι 
δαπάνες μεταφοράς κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, οι 
δαπάνες Συμβούλιον για επενδύσεις στο εξωτερικό για λογαριασμό 
του Α/Κ

η) Οι τόκοι δανείων του Α/Κ
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θ) Οι δαπάνες εκτυπώσεων και διανομής των αιτήσεων συμμετοχής 
στα σημεία διάθεσης των Α/Κ

ι) Οι δαπάνες εκτυπώσεων και διανομής των τίτλων στους 
δικαιούχους.

ια) Οι, πάσης φύσεως προς τρίτους, αμοιβές καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Α/Κ ή των 
μεριδιούχων, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
και

ιβ) Οι αμοιβές των χρηματιστών καθώς και όλες οι 
χρηματιστηριακές και τραπεζικές δαπάνες για λογαριασμό του Α/Κ  
(Κανονισμός Α/Κ ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, άρθρο 9).

3.9 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ
(ΜΕΡΙΣΜΑ)

Οι καθαροί πρόσοδοι του Α/Κ, όπως τόκοι, τοκομερίδια, κέρδη 
από κλήρωση ομολογιοόν υπέρ το άρτιον, διανέμονται κάθε χρόνο 
στους μεριδιούχους, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι δαπάνες της 
διαχaριστικής χρήσης του Α/Κ.

Τα κέρδη που προέρχονται από πώληση κινητο')ν αξιών, 
διανέμονται κατά την κρίση της ATE - ΑΕΔΑΚ, αφού 
συμψηφισθούν τυχόν ζημίες, που προέρχονται από την πώληση 
κινητών αξιιόν σε τιμές κατοπερες από την τιμή κτήσεως.

Η διανομή των κερδών στους δικαιούχους γίνεται μέσα σε τρεις ή 
τέσσερις μήνες (ανάλογα με το Α/Κ) από τη λήξη κάθε 
διαχειριστικής περιόδου και προηγείται σχετική ανακοίνωση από 
τον Τύπο.

Η διανομή των κερδών γίνεται σε όλους όσους ήταν κάτοχοι 
μεριδίων κατά την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους κατά 
το οποίο προ έκυψαν τα κέρδη.

Η καταβολή των διανεμόμενων κερδών στους δικαιούχους - 
μεριδιούχους καλείται «μέρισμα» και δίδεται:
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α) είτε με πίστωση (ON LINE) του λογαριασμού κατάθεσής τους, 

β) Είτε με έκδοση νέων τίτλων, μεριδίων του Α/Κ.

Το μέρισμα δεν είναι μια επιπλέον απόδοση για τους μεριδιούχους 
τιον Α/Κ. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μέρος της συνολικής 
απόδοσης κάθε μεριδιούχου, που διανέμεται με τη μορφή 
μερίσματος.

Αν παραδείγματος χάριν, ένας επενδυτής είχε αγοράσει ένα 
μερίδιο στην αρχή του χρόνου (1/1), αξίας 1.000 δρχ. και η αξία του 
μεριδίου στις 31/12 του ίδιου έτους έφτανε τις 1.200 δρχ., τότε η 
συνολική απόδοση του επενδυτή ήταν 200 δρχ.

Τιμή μεριδίου Τιμή μεριδίου Απόδοση
1/1 31 /12

1.000 δρχ. 1.200 δρχ. 200 δρχ/μερίδιο

Αν υποθέσουμε ότι η ATE - ΑΕΔΑΚ αποφάσιζε να διανείμει 
μέρισμα αξίας 50δρχ./ μερίδιο θα μειωνόταν ισόποσα με την αξία 
του μερίσματος.

Με τα δεδομένα του παραδείγματος μας η τιμή του μεριδίου την 
1 / 1  του επόμενου έτους θα ήταν 1.150 δραχ. και ο μεριδιούχος θα 
ήταν δικαιούχος μερίσματος αξίας 50 δρχ. Ουσιαστικά δηλαδή, για 
το μεριδιούχο δεν θα προέκυπτε επιπλέον ωφέλεια και η συνολική 
του απόδοση θα παρέμενε 200 δρχ.

Με βάση την πρόσφατη τροποποίηση στη νομοθεσία, οι 
Εταιρίες Διαχειρίσεως Α/Κ δεν είναι υποχρεωμένες να διανέμουν 
μέρισμα στους δικαιούχους των Α/Κ.

Η ATE - ΑΕΔΑΚ λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη αυτή αλλά 
και το ότι με την απόδοση μερίσματος δεν αποκομίζει ο μεριδιούχος 
επί. πλέον κέρδη, αποφάσισε να μη διανείμει μέρισμα για όλα τα 
Α/Κ που διαχειρίζεται για τη χρήση 1997(Τριμηνιαίο Ενημερωτικό 
Δελτίο της ATE - ΑΕΔΑΚ - τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 1998, 
σελ. 3).
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3.10 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
Α/Κ

Η ATE - ΑΕΔΑΚ στο τέλος κάθε εξαμήνου και ημερολογιακού 
έτους συντάσσει λογιστική κατάσταση για κάθε Α/Κ που 
περιλαμβάνει τα εξής:

Κατάσταση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ η οποία δείχνει 
αναλυτικά τις επενδύσεις του Α/Κ, το είδος και την ποσότητα των 
κινητών αξιών ταξινομημένων κατά κατηγορίες, με αναφορά των 
Χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένες, τη συνολική αξία όλων 
των επενδύσεων, τα μετρητά και τις τραπεζικές καταθέσεις, καθιύς 
και τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του.

Τις συνολικές εισροές και εκροές από τη διάθεση και την 
εξαγορά των μεριδίων, την ανατίμηση ή την υποτίμηση των 
επενδύσεων και άλλες τυχόν μεταβολές που επηρέασαν το 
ενεργητικό και το παθητικό του Α/Κ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Κατάσταση που περιλαμβάνει τον αριθμό των μεριδίων στην 
αρχή και στο τέλος του εξαμήνου και της διαχειριστικής χρήσης 
καθώς και την καθαρή τιμή του μεριδίου.

- Αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της περιόδου, λογιστική 
κατάσταση που περιλαμβάνει τις προσόδους κατά κατηγορία, τα 
κέρδη ή τις ζημίες και τις δαπάνες κατά κατηγορία (δαπάνες 
αλληλογραφίας του Α/Κ με τους μεριδιούχους, έξοδα ελέγχου 
διαχείρισης του Α/Κ από τα ελεγκτικά όργανα, έξοδα εκτύπωσης και 
δημοσίευσης στον Τύπο των εξαμηνιαίων καταστάσεων, δαπάνες 
εκτύπωσης και διανομής τίτλων, αμοιβές χρηματιστών, 
χρηματιστηριακές και τραπεζικές δαπάνες για λογαριασμό του Α/Κ.

Επίσης η ATE - ΑΕΔΑΚ στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης 
συντάσσει την ετήσια έκθεση του Α/Κ, η οποία εκτός των άσων 
αναφέρθηκαν περιλαμβάνει και τα εξής :
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- Αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης

- Τα διανεμόμενα και επανεπενδυόμενα κέρδη.

- Συγκριτικό πίνακα των τρίτον τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
του Α/Κ, από τον οποίο να προκύπτει η συνολική καθαρή αξία του 
ενεργητικού και η αξία του μεριδίου στο τέλος κάθε χρήσης.

- Κάθε άλλη σημαντική πληροφορία που επιτρέπα στους επενδυτές 
να διαμορφώσουν γνώμη για τη δραστηριότητα του Α/Κ και τα 
αποτελέσματά του.

Οι εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και η ετήσια 
έκθεση ελέγχονται από μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και 
μαζί με την έκθεση του Σ.Ο.Ε. υποβάλλονται στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Στο τέλος κάθε χρήσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική 
και μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών συνοπτική 
κατάσταση του ενεργητικού του Α/Κ, ο λογαριασμός 
αποτελεσμάτων χρήσης και η διάθεση κερδοδν.

Η δημοσίευση των πιο πάνω καταστάσεων οι οποίες είναι 
υποχρεοπικές από το Νόμο, βαρύνουν το Α/Κ.

Η διαχειριστική χρήση του Α/Κ έχει τη διάρκεια του 
ημερολογιακού έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση 
μπορεί να οριστεί για διάστημα μικρότερο του ημερολογιακού έτους 
με λήξη την 31 Δεκεμβρίου (Πανεθυμιτάκη Ελένη, Αμοιβαία 
Κεφάλαια σελ. 17,18,19).

Ακολουθεί υπόδειγμα εξαμηνιαίας χρήσης Α/Κ.



AMOIBASO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ATE ΑΞΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 

(ΑΡΘΡΟ 40 Ν. 1969/91 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ)

Αρίθ. Ε.Κ. 948, Φ.Ε.Κ. 915Β/07/11/95

Είδος: Τεμάχια' Τρέχουσα· Τρέχουσα- Ποσοστό^
Κινητών- '  Τιμή- Αξία·
Αξιων Μονάδος Σε Δρχ.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ .Α Α

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΓΕΩΣ (ΚΟ) 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 
ΣΥΝΟΛΟ

120,00
3.190.00
3.360.00

18.690.0000
33.600.0000 
16.590,0000.

2.242.800
107.184.000
55.742.400

165.169.200 2,49%

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ)
ΣΥΝΟΛΟ

1.340,00 5.095,0000 6.827.300
6.827.300 0,10%

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ)
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)
ΣΥΝΟΛΟ

350,00
1.950,00

10.600,0000
2.986,0000

3.710.000
5.822.700
9.532.700 0,14%

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΚΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ

11.660,00 1.475,0000 17.198.500
17.198.500 0,26%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
INTRASOFT (ΚΟ)
ΣΥΝΟΛΟ

1.600,00 3.885,0000 6.216.000
6.216.000 0,09%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ο.Τ.Ε. (ΚΟ)
ΣΥΝΟΛΟ

10.000,00 6.450,0000 64.500.000
64.500.000 0,97%

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ

5.500,00 2.635,0000 14.492.500
14.492.500 0,22%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ O.T.E. 
ΣΥΝΟΛΟ

4.000,00 32,0000 128.000
128.000 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 284.064.200 4,28%

ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣ/ΤΕΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣ/ΚΟΥ 284.000 0,00%

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΠΤΑΕΤΗ ΣΕ ΔΡΧ.
Ο Ε Δ 14/02/96 7Ε 12,40% 
ΚΑΤΑΒΛ. ΤΟΚΟΙ 
ΟΕΔ 17/06/96 7Ε 11,10%

2.500.00

6.010.00

200.000,0000

200.000,0000

500.000.000
6.964.384

1.202.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 1.708.964.384 25,72%



ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΑΞΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000

Είδος' Τεμάχια. Τρέχουσα: Τρέχουσα— * Ποσοστό;:
Κινητών Τιμή Αξία:.
Αξιων Μοναδος ΣέΔρχ.

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΠΟΝΙ

ΕΠΤΑΕΤΗ ΣΕ ΔΡΧ.
ΟΕΔ 10/07/96 7Ε (Υ ίϋ  14%) 450,00 199.311,9642 89.690.384
ΟΕΔ 14/08/96 7Ε (ΥΙ_Ω 16,5133%) 8.250,00 196.096,4177 1.617.795.446
ΟΕΔ 30/09/96 7Ε (ΥΙ_0 16,1%) 1.750,00 192.281,8589 336.493.253
ΟΕΔ 23/10/96 7Ε (ΥΙ_ϋ 15,5%) 8.850,00 190.764,8888 1.688.269.266

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΠΟΝΙ 3.732.248.349 56,18%

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.525.958 0,32%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΔΡΧ. 24.850.046 0,37%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 891.077.370 13,41%
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (12.989.706) -0,20%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ (5.408.885) ' -0,08%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (708.000) -0,01%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.643.907.716 100%



ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ATE ΑΞΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31/12/96 
Πλέον:Πωλήσεις Μεριδίων 1/1- 30/6/97 
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων 1/1- 30/6/97 
Μερίδια σε Κυκλοφορία την 30/6/97

2.831.812,891
(109.679)

ΜΕΡΙΔΙΑ

2.281.410,217

2.722.134.327
5.003.544,544

3.545.489.776
(142.504.078)

II. ΕΣΟΔΑ
Εσοδα από Μερίσματα Μετοχών 
Τόκοι Ομολογιών Ελληνικού Δημοσίου 
Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών Εσωτερικού 
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Εξωτερικού 
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Εσωτερικού

8.973.700
21.424.404

609.588
172.225

5.283.778 36.463.695

ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ
Αμοιβή Διαχείρισης
Αμοιβές & Προμήθειες Θεματοφυλακής 
Δαπάνες & Εξοδα Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου 
Φόροι - Τέλη 
Διάφοροι Φόροι - Τέλη

26.190.620
14.156.414
3.107.846

918.450
5.408.885 (49.782.215) (13.318.520)

ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων 
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων

186.749.501
(4.337.121) 182.412.380 182.412.380

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

III. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον 240.541.130

IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΤΗΝ 30/06/1997
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΤΗΝ 30/06/1997

6.643.907.719

6.301.333.785

ΑΞΙΑ

2.488.713.097

3.402.985.698
5.891.698.795

169.093.860

240.541.130

342.573.934

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/97 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I+ II+ III+ IV ) 6.643.907.719



ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΑΞΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000

ΑΡΧΕΣ Α Π Ο ΤΙΜ ΗΣΕΩ Σ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Α /Κ  ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠ ΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000

ΕΙΣΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

α. Η αποτίμηση των εισαγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αξιογράφων έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές για πράξεις τοις 
μετρητοίς της 30/6/1997.

β. Η αποτίμηση των τίτλων σταθερού εισοδήματος έχει γ ίνει:

- Για τα Ο.Ε.Δ., με προσαρτημένα τα τρέχοντα τοκομερίδια, στην ονομαστική τους αξία και οι δουλευμένοι τόκοι τους εμφανί
ζονται στα έσοδα της περιόδου (1/1 - 30/6/1997), από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι, που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την α
γορά τους και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς στην κατηγορία των Αξιογράφων.

- Για τα Ο.Ε.Δ., που αγοράσθηκαν χωρίς τα τρέχοντα τοκομερίδιά τους με βάση την υπ’ αριθμόν 42/16-5-95 (ΦΕΚ 478/30-5-95) 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην παρούσα αξία τους, η οποία υπολογίσθηκε με το επιτόκιο προεξόφλησης των α- 
γορασθέντων σωμάτων.

ΑΘΗΝΑ 30/6/1997

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
ΑΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ Α. ΛΕΒΕΝΤΗΣ Σ. ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ



4 .0  ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Γενικά:
Κύρια εργασία του Θεματοφύλακα είναι η φύλαξη της περιουσίας 

(ενεργητικό) του Α/Κ, καθώς και η εκτέλεση καθηκόντων Ταμία, 
όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Συγκρότησης των 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Για τη διασφάλιση των μεριδιούχων το ενεργητικό τιον Α/Κ  
πρέπει να φυλάσσεται σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Ελλάδα ή είναι εγκατεστημένο σ’αυτή 
με τη μορφή υποκαταστήματος και η καταστατική του έδρα 
βρίσκεται σε άλλο κράτος - μέλος της Ε. Ε.

Για το σκοπό aireó έχει συσταθεί Γραφείο Θεματοφυλακής στη 
Διεύθυνση του Κεντρικού Καταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας 
στην Αθήνα, το οποίο είναι ο Θεματοφύλακας των Α/Κ της ATE.

4.1 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο θεματοφύλακας είναι οι 
ακόλουθες:

- Φυλάσσει το ενεργητικό του Α/Κ

- Παραλαμβάνει και ελέγχει τις προς εκτέλεση εντολές της ATE - 
ΑΕΔΑΚ, που αφορούν αγορά ή πώληση χρεογράφων και 
μεσολαβεί στην εκτέλεση των εντολών της, εφόσον αυτές είναι 
σύμφωνα με το Νόμο και τον Κανονισμό του Α/Κ

- Προβαίνει στην είσπραξη των μερισμάτων και τιον τοκομεριδίων 
διαφόριυν χρεογράφιον για λογαριασμό του κάθε Α/Κ

- Κάνει απογραφή τους ιιψους της περιουσίας των Α/Κ (καθαρό 
ενεργητικό) και τη συμφωνία αυτού με την ATE ΑΕΔΑΚ.

Η παραπάνω συμφωνία γίνεται με βάση τα τηρούμενα, από το 
τμήμα Θεματοφυλακής, αναλυτικά στοιχεία τιον κινήσεων της
περιούσιας των Α/Κ. Διενεργείται σε καθορισμένες ημερομηνίες, 
μετά από συνεννόηση μεταξύ Θεματοφύλακα και ATE ΑΕΔΑΚ.
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- Φυλάσσει και παρακολουθεί σε ληξιάριο τις κινητές αξίες (repos, 
Swaps κ.α.) των Α/Κ.

- Παρακολουθεί τις καταθέσεις (προθεσμιακές, repos, swaps κ.α.) 
το)ν Α/Κ  και εκτελεί τις εντολές τις ATE ΑΕΔΑΚ, σχετικά με 
συνάψεις, λήξεις και αvαvεώσaς αυτών.

- Παραλαμβάνει και παραδίδει (ανάλογα με αγορά ή πώληση) 
χρεόγραφα από και προς τους χρηματιστές.

- Εξασφαλίζει ότι τόσο η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά και η 
ακύρωση των μεριδίων, που διενεργούνται για λογαριασμό του 
Α/Κ, όσο και ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων αυτών, καθώς 
και η διανομή των κερδών γίνονται σύμφωνα με το Νόμο 1969/91
που διέπει τα Α/Κ.

- Συνυπογράφει τις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις και την 
ετήσια έκθεση του Α/Κ.

- Ευθύνεται για κάθε αμέλεια, σχετικά με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του.

- Εκτελεί καθήκοντα ταμία, δηλαδή :

α)καταβάλλει την προμήθεια στην ATE - ΑΕΔΑΚ (αμοιβή
διαχείρισης)

β) εισπράττει από τους επενδυτές την αξία των διατεθέντων 
μεριδίων των Α/Κ (διάθεση)

γ) συνυπογράφα τους εκδιδόμενους τίτλους κατά τη διάθεση των 
μεριδίων, βεβαιώνοντας την καταβολή του αντιτίμου της αξίας τους 
και παραδίδει τους τίτλους στους μεριδιούχους.

δ) καταβάλει μέσα στη νόμιμη προθεσμία (δηλ. εντός πέντε 
εργασίμων ημεριδν) από την υποβολή της αίτησης για εξαγορά του 
δικαιούχου, το ποσό που αντιπροσωπεύει τα μερίδια που 
εξαγοράζονται.
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ε) ακυρώνει τους τίτλους που εξαγοράζονται ή μεταβιβάζονται.

στ) καταβάλει στους χρηματιστές την αξία των αγοραζόμενων για 
λογαριασμό του Α/Κ ή εισπράττει από τους χρηματιστές την αξία 
τιον πωλουμένων χρεογράφων (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, Εγΰκλιος Διαταγή 1/93, σελ. 3).

4.2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Ο θεματοφύλας για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ATE  
ΑΕΔΑΚ εισπράττει προμήθειες, που ποικίλουν για κάθε Α/Κ . Το 
ύψος τιον προμηθειών είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης με την 
ATE - ΑΕΔΑΚ.

Από την ίδρυσή της η ATE - ΑΕΔΑΚ, μέχρι την 31-12-1996 η 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ως Θεματοφυλακας τιον Α/Κ της, 
έχει εισπράξει προμήθειες 1.327.500 δρχ. Από το ποσό αυτό
863.000.000 δρχ. δηλ. το 65% έχουν καταβληθεί μέσα στο 1996.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ανά έτος το σύνολο 
των προμηθειιόν που εισέπραξε ο Θεματοφυλακας και το ποσοστό 
μεταβολής του ανά έτος.

ΕΤΗ 1993 1994 1995 1996

Προμήθειες ATE  
ποσά σε εκατομ. δρχ. 27.5 193,0 244,0 863,ι

Μεταβολή % 601,8% 26,4% 253,79!

TTrfírf: Ενιηιερωτικό Δελτίο της ATE - ΑΕΔΑΚ, τεύχος 6 - Ιανουάριος ’97

Ειδικότερα, ο Θεματοφυλακας εισπράττει τις παρακάτω αμοιβές - 
προμήθειες για κάθε Α/Κ
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4.2.1 Αμοιβή Θεματοψυλακής

Στα Α/Κ που διαχειρίζεται η ATE - ΑΕΔΑΚ η αμοιβή 
Θεματοφυλακής συνίσταται σε ποσοστό επί του ημερησίου ύψους 
του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, και ανέρχεται σε :

0,05% ετησίως για

0,06% « « « «

0,06% « « « «

0,06% « « « «

0,02% « « « «

0,15% « « « «

0,05% « « « «

0,15% « « « «

0,08% « «
ΔΙΑΘΕΣ.

το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ 

Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Α/Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

Α/Κ ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Α/Κ ATE ΚΛΩΣ.- ΕΝΔΥΣ. & ΥΠΟΔΗΣ. 

« « Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

422 Αμοιβή φύλαξης

Η προμήθεια φύλαξης υπολογίζεται επί της τρέχουσας αξίας το)ν 
φυλασσομένων τίτλων του Α/Κ την τελευταία ημέρα κάθε μήνα και 
είναι πληρωτέα κάθε μήνα. Το ποσοστό προμήθειας για κάθε Α/Κ  
ανέρχεται σ ε :

53



0,10% ετησίως για το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0,20% « « « « Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

0,10%* « « « « Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

0,10% « « « « Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

0,10%* « « « « Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

0,20% « « « « Α/Κ ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

0,10% « « « « Α/Κ ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

0,20% « « « « Α/Κ ATE ΚΛΩΣ.- ΕΝΔΥΣ. & ΥΠΟΔΗΣ.

* Επί της τρέχουσας αξίας μόνο των εν Ελλάδι φυλασσόμενων 
τίτλων.

Σημείωση : Για το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ δεν εισπράττεται αμοιβή φύλαξης.

43,3 Προμήθεια μεσολάβησης

Υπολογίζεται επί την τρέχουσα αξία των χρεογράφων, που 
αποκτούνται έναντι τμήματος ή για λογαριασμό του Α/Κ στη 
διάρκεια του μήνα., και είναι πληρωτέα επίσης κάθε μήνα 
Για κάθε Α/Κ ανέρχεται σε :

0,10% ετησίως για το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

0,20% « «  « «  Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

0,20%* « «  « «  Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

0,20% « «  « «  Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
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0,20%* « «  « «  A/K ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

0,20% « « « « A/K ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

0,10% « «  « «  A/K ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

0,20% « « « « A/K ATE ΚΛΩΣ.- ΕΝΔΥΣ. & ΥΠΟΔΗΣ.

* Επί της τρέχουσας αξίας των μετοχών και λοιπών χρεογράφων 
που αποκτώνται έναντι τμήματος ή ρευστοποιοΰνται για 
λογαριασμό του Α/Κ στην Ελλάδα.

Στηιείωση : Για το A/K ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ δεν εισπράττεται προμήθεια μεσολάβησης.

4.2.4 Προμήθεια είσπραξης

Υπολογίζεται επί της αξίας των εισπραττομένων μερισμάτων 
το)ν μετοχών και τιον εισπραττομένιον τοκομεριδίων.

Το ποσοστό της προμήθειας είσπραξης για κάθε Α/Κ ανέρχεται 
σε:

- 0,10 επί των εισπραττομένων μερισμάτων και 0,05 επί των
εισπραττομένων τοκομεριδίων για το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

- 0,40 επί των εισπραττομένων μερισμάτων και 0,10 επί των
εισπραττομένων τοκομεριδίου για το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

- 0,10* επί των εισπραττομένων μερισμάτων και 0,10* επί των
εισπραττομένων τοκομεριδίων για το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ.

- 0,10 επί τ<ον εισπραττομένων μερισμάτων και 0,10 επί τιον
εισπραττομένιον τοκομεριδίων για το Α/Κ ATE ΜΙΚΤΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ.
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- 0,10* επί των εισπραττομένων μερισμάτων και 0,10* επί των 
εισπραττομένων τοκομεριδίων για το Α/Κ ATE ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ.

- 0,40 επί το)ν εισπραττομένων μερισμάτων και 0,10 επί τιον 
εισπραττομένων τοκομεριδίων για το Α/Κ ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

- 0,10 επί το)ν εισπραττομένων μερισμάτων και 0,05 επί των 
εισπραττομένων τοκομεριδίων για το Α/Κ ATE ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

- 0,40 επί των εισπραττομένιον μερισμάτων και 0,10 επί τιον 
εισπραττομένων τοκομεριδίων για το Α/Κ ATE ΚΛΩΣΤ. - 
ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ.

* Ισχύει μόνο επί τιον εισπραττομένων στην Ελλάδα μερισμάτων 
τιον μετοχο'ιν και τοκομεριδίων.

Σημείωση : Για το Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ δεν εισπράττεται προμήθεια είσπραξης.
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4.3 Ο ΥΠΟΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Για τις επενδύσας του ενεργητικού των Α/Κ ATE ΑΞΙΩΝ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ και ATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ στο 
εξωτερικό, θεματοφύλακας (υποθεματοφύλακας) έχει οριστεί η 
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK.

4.3.1 Αμοιβή Υποθεματοφυλακα

Ο Υποθεματοφύλακας για τις υπηρεσίες που προσφέρει στο Α/Κ, 
εισπράττει αμοιβή 0,065% ετησίθ)ζ, επί το καθαρό ενεργητικό, που 
φυλάσσεται σ’ αυτόν.

Η παραπάνο) αμοιβή (0,065%) υπολογίζεται καθημερινά επί του 
ημερησίου ύψους του καθαρού ενεργητικού, και είναι 
εκκαθαριζόμενη και πληρωτέα ανά μήνα.

5. ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Για τη διασφάλιση το)ν συμφερόντιον των μεριδιούχων οι 
λογαριασμοί των Α/Κ ελέγχονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο 
καθώς και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης από τα ελεγκτικά 
όργανα.

Τα ελεγκτικά όργανα αποτελούνται από μέλη του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών. Συντάσσουν έκθεση για κάθε Α/Κ που 
ελέγχουν και πιστοποιούν τη νομιμότητά τους.

Οι εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα στο πρώτο δίμηνο από 
τη λήξη της κάθε χρήσης ή ημερολογιακού τριμήνου αντίστοιχα. 
(Ν.Δ. 1969/91, άρθρο 41).

Ακολουθεί υπόδειγμα πιστοποιητικού ελέγχου ορκωτού λογιστή -  

ελεγκτή.
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ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ATE ΑΞΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000

Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή

Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Α.Τ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000

Ελέγξαμε την εξαμηνιαία έκθεση της διαχειριστικής περιόδου 1.1-30.6.97 της εταιρείας δ'.αχειρίσεως ATE ΑΕΔΑΚ η οποία διαχειρί
ζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000. Για την διενέργεια του ελέγχου μας, ο οποίος προβλέπε- 
ται από το άρθρο 41 του Ν. 1969/91, λάβαμε υπόψη μας τις σχετικές διατάξεις και τον κανονισμό που έχει εγκριθεί από την Επιτρο
πή Κεφαλαιαγοράς για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000 και εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικα
σίες που κρίναμε κατάλληλες στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Από την εταιρεία δια- 
χειρίσεως τηρήθηκαν τα  βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και παρασχέθηκαν οι πληροφορίες και 
επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώνονται από το Θεματοφύλακα και η έκθεση συνυπογράφεται 
από τον ίδιο σύμφωνα με το άρθρο 30@4 του Ν.1969/91. Η παραπάνω έκθεση περιλαμβάνει τις  πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 40 και περιγράφονται στο άρθρο 39 του Ν.1969/91 και αφού ληφθούν υπόψη οι σημειώσεις της διαχειρίστριας εταιρείας για  
τις αρχές αποτίμησης απεικονίζει την οικονομική κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 1995-2000 
σπς 30/6/1997.

Αθήνα 8 /  8/1997.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ



6. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΩΔΗΤΕΣ)

Ο ρόλος του «πωλητή» των Α/Κ ATE, στην ανάπτυξη και 
στην ομαλή εξέλιξη του θεσμού, είναι κυρίαρχος.

Αυτός πλησιάζει τον πελάτη, ακούει με προσοχή τις 
επενδυτικές του επιθυμίες και του γνωρίζει το χώρο των Α/Κ. Του 
υποδεικνύει λύσεις, εξηγώντας του, τα θετικά και τα αρνητικά τους, 
με στόχο να επιλέξει ο πελάτης το καλύτερο προϊόν Α/Κ για τις 
επενδυτικές του επιδκύξεις. Τον πείθει να επενδύσει και στέκεται 
στη συνέχεια δίπλα του, συμβουλεύοντάς τον για τις επενδυτικές του 
κινήσεις.

Η εργασία του συμβούλου - πωλητή για να γίνει δυνατή η 
προώθηση των Α/Κ, είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται 
συνεχή επιμόρφωση.

Για το σκοπό αυτό η ATE - ΑΕΔΑΚ και η ATE διοργανοόνει 
ενημερωτικές συναντήσεις με τους πωλητές της και τους εξειδικεύει 
στα προϊόντα της.

Το δίκτυο διανομής της ATE - ΑΕΔΑΚ, το οποίο διαθέτει 
μερίδια των Α/Κ στο επενδυτικό κοινό είναι:

- Τα κεντρικά γραφεία της ATE - ΑΕΔΑΚ (Ερμού 2, Αθήνα)

- Τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα και υπάλληλοι της ATE και τα 
καταστήματα της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος.

- Όλα τα καταστήματα της Ανοινυμης Εταιρίας Γενικιόν Ασφαλειών 
και ης Ανιόνυμης Εταιρίας Ζιοής και Υγείας.

Στα παραπάνω σημεία διάθεσης των μεριδίων, εκτός από τις 
πληροφορίες που δίνει ο πωλητής στον κάθε ενδιαφερόμενο, 
παρέχεται και δωρεάν ενημεριυτικό δελτίο για κάθε Α/Κ.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η εξέλιξη των πιολητών 
Α/Κ της Εταιρίας, κατά την περίοδο 1993 - 1996.

Οι πωλητές διακρίνονται σε φυσικά πρόσωπα (υπάλληλοι της ATE 
και ασφαλιστές ΑΕΕΓΑ και ΑΑΕΖΥ) και σε Υπηρεσιακές
Μονάδες της Τράπεζας.
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ΕΤΗ
ΠΩΛΗΤΕΣ

1993 1994 1995 1996

Φυσικά ποόσωπα 117 299 286 680 _
% μεταβολή + 155,6% - 4,3% + 137,8%
Αριθμός υπηρ. 
μονάδων ATE 40 99 206 325
% μεταβολή _ + 147.5% +108,1% +57.8%
Σύνολο πωλητών 157 398 492 1.005
% μεταβολή + 135,5% +23,6% +104,3%

Πηγή: ATE -ΑΕΔΑΚ

7 .0 1  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Οι χρηματιστές εκτελούν τις εντολές αγοράς και πώλησης 
των κινητών αξιών, που λαμβάνουν από την ATE - ΑΕΔΑΚ.

Για τις υπηρεσίες που προσφέρουν λαμβάνουν ένα 
ποσοστό προμήθειας (χρηματιστηριακή προμήθεια), η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας των εκάστοτε αγοραζομένων ή 
πωλούμενων κινητών αξιών (Πανεθυμιτάκη Ελένη, Αμοιβαία 
Κεφάλαια, σελ. 22).
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8. ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Οι επενδυτές εισφέρουν τις αποταμιεύσεις τους, για τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη του Α/Κ με σκοπό να εξασφαλίσουν 
καλύτερες αποδόσεις. Ονομάζονται μεριδιούχοι του Α/Κ  και 
συμμετέχουν στα κέρδη ή τις πιθανές ζημίες αυτού.

Κάνοντας ένα διαχωρισμό μεταξύ «συντηρητικών», 
«μετριοπαθών» και «επιθετικών» επενδυτών και διαχωρίζοντας το 
χρονικό ορίζοντα σε «βραχυπρόθεσμο», «μεσοπρόθεσμο» και 
«μακροπρόθεσμο» δημιουργούνται εννέα κατηγορίες επενδυτών :

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΡΙΣΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

ΒΡΑΧΥΣ ΜΕΣΟΣ ΜΑΚΡΥΣ

Σ υντηρητικοί επενδυτές 1 2 3
Μ ετοχές 0% 30% 50%

Ο μόλογα 0% 25% 50%
Μ ετρητά 100% 45% 0%

Μ έσου ρίσκου επ ενδ /τες 4 5 6
Μ ετοχές 10% 55% 55%
Ομόλογο 30% 35% 45%
Μ ετρητό 60% 10% 0%

Ε πιθετικοί Ε π ενδυτές 7 8 9
Μ ετοχές 30% 60% 100%

Ο μόλογα 30% 40% 0%
Μ ετρητά 40% 0% 0%

1η κατηγορία;
Πρόκειται για συντηρητικούς επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν 

βραχυπρόθεσμα και σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με ευκολία 
ρευστοποίησης (τραπεζικές καταθέσεις, διαθέσιμα). Ανήκουν στη 
μεσαία οικονομική τάξη και βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση 
ή είναι συνταξιούχοι, με σχετικά περιορισμένο εισόδημα.
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2η κατηγορία:
Οι επενδυτές αυτοί έχουν συντηρητικές τάσεις και επενδύουν σε 

μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Θεωρούν ότι ανήκουν στη 
«μεσαία τάξη» και βρίσκονται μεταξύ 5 και 20 χρόνια από τη 
συνταξιοδότηση. Ενδεχόμενα να βρίσκονται στα όρια των 
ανώτερων εισοδηματικών τους δυνατοτήτων. Αναγνιορίζουν ότι δεν 
μπορούν να αναλάβουν μεγάλο ρίσκο, αλλά πιστεύουν ότι ένα 
μικρό ρίσκο θα μπορούσε να βελτιώσει την οικονομική τους 
κατάσταση.

3η κατηγορία:
Αποτελούν την πλειοψηφία του επενδυτικού κοινού. Είναι 

συντηρητικοί, συνήθως κάτω των 50 ετών και θεωρούν ότι 
βρίσκονται σε απόσταση 5 ή 10 ετών από τα όρια των ανώτερων 
εισοδηματικών τους δυνατοτήτων. Η τάση τους να αποφεύγουν το 
ρίσκο τους κάνει αρκετά συντηρητικούς. Εν τούτοις, αναγνωρίζουν 
ότι για να βελτιώσουν τις επενδυτικές τους αποδόσεις, θα έπρεπε να 
αναλάβουν ένα έστω μικρό ρίσκο.

4η κατηγορία:
Μέσου ρίσκου επενδυτές, που ηλικιακά βρίσκονται μεταξύ 55 - 60 

ετών. Έχουν σχεδιάσει ικανοποιητικά το οικονομικό τους μέλλον. 
Έχουν βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και έχουν σαν πρώτη 
προτεραιότητα την ομαλή ροή εισοδημάτων τα επόμενα χρόνια.

5ιι κατηνοοΐα ΐ
Μέσου ρίσκου επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

Συνήθως απέχουν μεταξύ 5 και 20 έτη από τη συνταξιοδότηση. 
Βρίσκονται κοντά στα όρια των ανώτερων εισοδηματικών τους 
δυνατοτήτων και έχουν εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο 
διαβίωσης. Οι επενδυτές αυτοί αναλαμβάνονται όα με κάποιο 
επίπεδο ρίσκου, μπορούν να εξασφαλίσουν ένα καλό μέλλον για 
ολόκληρη την οικογέναά τους.

6η κατηγορία:
Επενδυτές μέσου ρίσκου. Έχουν οικονομική άνεση και ηλικιακά 

περιθίόρια που τους επιτρέπουν να προσβλέπουν σε μακροχρόνιες 
επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις (Επενδύσεις σε Αμοιβαία 
Κεφάλαια, τεύχος 2 - Δεκέμβριος 1996, σελ. 12).

62



7τι κατηγορία:
Αποτελούν τη μειοψηφία του επενδυτικού κοινού.

Το ριψοκίνδυνο επενδυτικό προφίλ και ο μικρός χρονικός 
ορίζοντας αντιπροσωπεύει τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα, τα 
οποία έχουν εξασφαλίσει το οικονομικό τους μέλλον. Συνήθως 
κατέχουν περισσότερα χρήματα απ’ όσα θα τους χρειαστούν τα 
επόμενα χρόνια. Καθώς ο χρονικός ορίζοντας είναι μικρός, τα 
άτομα αυτά παίρνουν ρίσκο αναζητώντας τη διατήρηση 
ικανοποιητικών εισοδημάτων στα επόμενα χρόνια.

8τί κατηγορία:
Επιθετικοί επενδυτές που επενδύουν σε μεσοπρόθεσμες 

επενδύσεις. Ηλικιακά βρίσκονται μεταξύ 40 και 60 ετών και έχουν 
πετύχει οικονομική ασφάλεια και άνεση. Επιθυμούν υψηλές 
αποδόσεις για να αυξήσουν περαιτέρω την οικονομική τους θέση.

9η κατηγορία:
ι. Το «επιθετικό» επενδυτικό προφίλ και ο μακροχρόνιος
ορίζοντας, αποτελούν ίσως τον καλύτερο συνδυασμό. Οι επενδυτές 
αυτής της κατηγορίας έχουν θετικές εμπειρίες από την ανάληψη 
ρίσκου και έχουν πετύχει ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα 
από τη νεαρή τους ηλικία. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η 
μακροχρόνια βελτίωση της θέσης τους είναι κυρίαρχη επιθυμία, 
ενδείκνυνται για τοποθετήσεις σε μετοχές(Επενδύσεις σε Αμοιβαία 
Κεφάλαια, τεύχος 2 - Δεκέμβριος 1996, σελ. 12).
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ΜΕΡΟΣ Γ

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  

1. Έ να σύγχρονο προϊόν στην Α.Τ.Ε.

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω της φύσης των 
εργασιών της, έπρεπε να εμπλουτίσει το πακέτο των προσφερόμενων 
υπηρεσιών της στην τραπεζική αγορά, με ένα προϊόν που είναι 
αποδοτικό και σύγχρονο, το Α/Κ και να γίνει και σ’ αυτό το επίπεδο 
ανταγωνιστική.

Τα Α/Κ είναι ένας ανερχόμενος θεσμός, με ουσιώδη 
πλεονεκτήματα. Για τον ’Έλληνα επενδυτή αποτελούν το «επενδυτικό 
εργαλείο» της δεκαετίας του ’90. Ο κλάδος των Α/Κ άρχισε στη 
δεκαετία να διευρύνεται και να λειτουργεί ακόμη αρτιότερα, 
προσφέροντας καλύτερες ευκαιρίες επένδυσης και περισσότερες 
λύσεις στα οικονομικά του προβλήματα.

Η ATE δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των Α/Κ  από το 1993, 
τότε που ο θεσμός βρισκόταν στα αρχικά στάδια της εξέλιξής του. 
Στην προσπάθειά της να καλύψει τις επενδυτικές ανάγκες του κοινού, 
δημιούργησε μαζί με την ATE - ΑΕΔΑΚ εννέα κατηγορίες Α/Κ. 
Έτσι πέτυχε να προσελκύσει νέους πελάτες (περίπου το 30% των 
πελατών της ATE - ΑΕΔΑΚ είναι νέοι πελάτες για την ATE *- 
Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΕΔΑΚ - τεύχος 6 - Ιανουάριος 1997), ενώ 
ταυτόχρονα διακράτησε ένα μεγάλο ποσό πελατείας, το οποίο 
αναζητοόντας καλύτερες αποδόσεις, μέσο) των Α/Κ - αν δεν είχε η 
ATE - θα έφευγε προς άλλες τράπεζες.

Προωθήθηκε και εξειδικεύτηκε το προσωπικό της ATE στα 
καινοτομικά προϊόντα των Α/Κ.
Για την απαραίτητη εξοικείιοση του προσωπικού στα θέματα το>ν 
επενδύσεων των Α/Κ, έγιναν συνεχείς ενημερωτικές συναντήσεις - 
σεμινάρια από την ATE - ΑΕΔΑΚ και την Α.Τ.Ε. (πωλητές των 
Α/Κ) να αποκτήσουν την αναγκαία υποδομή και εμπειρία για να  
μετεξελιχθούν ευχερέστατα σε σύμβουλους επενδύσεων και να  
αποτελέσουν τον πυρήνα για την προοόθηση του Private Banking από 
την Α.Τ.Ε.
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Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται το ετήσιο υπό 
διαχείριση ενεργητικό του συνόλου των Α/Κ. Η αλματώδης αύξηση 
διαχειριζομένου ενεργητικού οφείλεται στην επιτυχημένη πορεία των 
πωλήσεων των μεριδίων των Α/Κ και την ορθολογική διαχείριση της 
Α ΊΈ -Α Ε Δ Α Κ .

Ε Τ Η 1993 1994 1995 1996
Ενεργητικό (δις. δρχ.) 4,5 34,5 62,9 313,0
Μεταβολή (%) - 666,7 % 82,3% 397,6%

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η διαρκώς καλύτερη θέση 
των Α/Κ ATE, από πλευράς του υπό διαχείριση ενεργητικού, σε ότι 
αφορά το Μερίδιο Αγοράς, καθώς και τη θέση της στην αγορά σε 
σχέση με τα άλλα Α/Κ.

Ε Τ Η 1993 1994 1995 1996
Μερίδιο αγοράς 0,52% 2,57% 2,59% 8,26%
Μεταβολή (%) 19η 11η 9η ÍI1______

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση που πέτυχε μέσα στο 1996 η 
ATE - ΑΕΔΑΚ στο Μερίδιο Αγοράς (5,67 ποσοστιαίες μονάδες) την 
κατατάσσει με μεγάλη διαφορά (έναντι της δεύτερης σε ρυθμό 
αύξησης ΑΕΔΑΚ με 1,4 ποσοστιαίες μονάδες) πρώτη εταιρεία ως 
προς το ρυθμός αύξησης του Μεριδίου της, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.
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2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α.Τ.Ε.

Τα Α/Κ  είναι ένας ανερχόμενος θεσμός και αποτελεί μια επένδυση 
που ξεφεύγει από τις παραδοσιακές τοποθετήσεις (λογαριασμοί 
ταμιευτηρίου, προθεσμιακές καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, ομόλογα 
κ.α.) χρήματος.

Η ανάπτυξή τους βασίζεται στα εξής ουσιώδη πλεονεκτήματα :

- Προσφέρουν ανταγωνιστικές αποδόσεις στον επενδυτή και δίνουν 
τον τρόπο για να πετύχει τις αποδόσεις που θέλει και να 
πραγματοποιήσει τους οικονομικούς τους στόχους. Εάν για 
παράδειγμα επιθυμεί να αναλάβει κάποιο λογικό ρίσκο και να 
τοποθετήσει την πλειονότητα των κεφαλαίων του στο Α/Κ ATE  
Αναπτυξιακό, αυτό θα του επιτρέψει να αναμένει διψήφιο ή και 
τριψήφιο ποσοστό απόδοσης σε μακροχρόνια βάση (ανάλογα βέβαια 
με τη χρηματιστηριακή συγκυρία). Εάν επιθυμεί να έχει κάποιες 
σταθερές και τακτικές απολαβές από την επένδυσή του, ώστε να  
μπορεί να καλύψει πιθανές καθημερινές ανάγκες, τότε η επένδυση 
στο Α/Κ ATE Ομολογιών Εσωτερικού, με μηνιαία απόδοση, είναι μια 
άλλη καλή λύση. Εάν θέλει μια καλή απόδοση σε συγκεκριμένο χρόνο 
και επενδύσει προθεσμιακά στο Α/Κ Κεφαλαίου και Υπεραξίας θα 
έχει μια πολύ καλή υπεραξία η χρηματική τοποθέτησή του.

- Η διαχείριση των χρημάτων του μεριδιούχου ενός Α/Κ από 
επαγγελματίες του κλάδου με μεγάλη εμπειρία και υψηλότατο επίπεδο 
γνώσεων είναι ίσως το σοβαρότερο πλεονέκτημα που προσφέρουν τα 
Α/Κ με μικρό κόστος. Κάθε Α/Κ διαθέτει μια καλά οργανωμένη 
ομάδα διαχειριστών και αναλυτών. Αυτοί έχουν ως κύρια αποστολή 
όσα ο μεριδιούχος τους δεν έχει το χρόνο, την ικανότητα ή τη διάθεση 
να κάνει από μόνος του : παρακολούθηση των αγορών, ανάλυση των 
οικονομικών εξελίξεων, έρευνα και ανάλυση των εταιριών, 
αναζήτηση ευκαιριών στις αγορές ομολόγων, λήψη αποφάσεων για 
τους τίτλους που θα αγοράσει ή θα πουλήσει το Α/Κ.
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- Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αγοράσει ο ενδιαφερόμενος 
επενδυτής Α/Κ. Μπορεί να αγοράσει μερίδια Α/Κ είτε απευθείας από 
την ATE - ΑΕΔΑΚ είτε από κάποιο ασφαλιστικό - επενδυτικό 
σύμβουλο της ΑΕΕΖΥ και ΑΑΕΓΑ είτε να πάει σε κάποιο 
κατάστημα της ATE η οποία διαθέτει μεγάλο δίκτυο καταστημάτων 
και εξυπηρετεί τους πελάτες της σε όλη την επικράτεια της χώρας 
αλλά και έξω από αυτήν.

- Λογικές προμήθειες και έξοδα. Τα έξοδα που χρεώνει ένα Α/Κ  
στους μεριδιούχους του είναι η προμήθεια διάθεσης (όταν αυτός 
αγοράζει μερίδια), η προμήθεια εξαγοράς (όταν αυτός πουλάει τα 
μερίδιά του) και εμμέσως οι δαπάνες του Α/Κ. Τα έξοδα αυτά 
εξαρτώνται από τον τύπο του Α/Κ και την πολιτική της ATE - 
ΑΕΔΑΚ. Ο έντονος ανταγωνισμός ο οποίος έχει κατά τα τελευταία 
χρόνια επικρατήσει στον κλάδο, έχει μειώσει σημαντικά τα επίπεδα 
των προμηθειών. Σήμερα τα ελληνικά Α/Κ χρεώνουν, συγκριτικά με 
άλλα κράτη, χαμηλές προμήθειες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας. Εκτός αυτού οι 
προμήθειες, δηλώνει η ATE - ΑΕΔΑΚ, είναι διαπραγματεύσιμες για 
ποσό άνω των 3.000.000 δρχ.

- Το ευρύ πεδίο επενδυτικών επιλογοτν είναι ένα άλλο βασικό 
πλεονέκτημα της επένδυσης σε Α/Κ ATE. Η μεγάλη ποικιλία των 
επενδύσεων (συνολικά εννέα επιλογές) δίνει τη δυνατότητα στους 
επενδυτές να επιλέξουν, ανάλογα με το επενδυτικό τους ρίσκο, την 
καλύτερη τοποθέτηση των χρημάτων τους.

- Ευκολία στη ρευστοποίηση του Α/Κ (εξαγορά του Α/Κ). Το 
γεγονός ότι ο επενδυτής δεν δεσμεύει τα χρήματά του για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να  
ρευστοποιήσει τα μερίδιά του, ανάλογα με τις προσωπικές του 
ανάγκες.

Η ATE - ΑΕΔΑΚ είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να εξαγοράσει 
τα μερίδια μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της 
αίτησης. Βέβαια στην περίπτοοση ρευστοποίησης, καταβάλλεται 
προμήθεια εξαγοράς αλλά aireó είναι ένα κόστος το οποίο είναι 
γνωστό από την έναρξη της επένδυσης.

- Οι τίτλοι τιον μεριδίων μπορεί να ενεχυριαστούν σε εξασφάλιση 
απαιτήσε(ος.
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- Τα μερίδια του Α/Κ μπορεί να ανήκουν σε περισσότερους του ενός 
δικαιούχους αφού οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 περί καταθέσεως σε 
κοινό λογαριασμό εφαρμόζονται και επί των μεριδίων Α/Κ.

- Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και όσοι βάσει της νομοθεσίας 
εξομοιώνονται με αυτούς, έχουν τη δυνατότητα να επανεξάγουν το 
συνάλλαγμα που εισήγαγαν για την απόκτηση μεριδίων καθώς επίσης 
και τα μερίσματα και τυχόν κέρδη από πώληση μεριδίων σε τιμή 
ανώτερη από την τιμή απόκτησής τους.

- Οι μεριδιούχοι δεν υπόκεινται σε καμία φορολογική επιβάρυνση για 
τα τυχόν κέρδη που πραγματοποιούν όταν εξαγοράζουν τα μερίδιά 
τους σε τιμή ανώτερη από την τιμή αγοράς τους.

- Μείωση του επενδυτικού ρίσκου, μέσω της μεγάλης διασποράς των 
χαρτοφυλακίων (περιουσία) των Α/Κ. Η διασπορά των επενδύσεων 
των Α/Κ τους προσδίδει μία αυξημένη αντοχή σε περιόδους κάμψης 
των χρηματιστηριακών αξιών. Έτσι σε περιπτώσεις καθοδικής τάσης 
η ATE - ΑΕΔΑΚ αυξάνει το ποσοστό των ομολόγων, ενώ σας 
περιπτώσεις ανοδικής τάσης της αγοράς, αυξάνει τη συμμετοχή τους 
σε μετοχές. Ακόμη, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
είτε κατά τις ανοδικές φάσας του Χρηματιστηρίου, ρευστοποιώντας 
πακέτα μετοχών και αποκτώντας κέρδη είτε κατά τις πτωτικές φάσεις 
του Χρηματιστηρίου αγοράζοντας αξιόλογες μετοχές σε 
ικανοποιητικές τιμές. Ταυτόχρονα η δυνατότητα επενδύσεων σε 
αλλοδαπά χρηματιστήρια παρέχει στους μεριδιούχους μια αυξημένη 
προστασία από τυχόν διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες 
και ιδιαίτερα από υποτίμηση της δραχμής ως προς τα «σκληρά» 
νομίσματα όπως το δολάριο, το μάρκο κ.α. (Πανεθυμιτάκη Ελένη 
Αμοιβαία Κεφάλαια, σελ. 24. 25).

68



- Ευκολία στην παρακολούθηση της επένδυσης. Η παρακολούθηση 
της πορείας των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μια εύκολη 
υπόθεση για οποιουδήποτε επιπέδου επενδυτή. Δεν χρειάζονται 
ειδικές γνώσεις ή ιδιαίτερη προσπάθεια. Η αποτίμηση των μεριδίων 
δημοσιεύεται καθημερινά σε όλες τις πολιτικές ή οικονομικές 
εφημερίδες, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια του θεσμού.

Παράλληλα η ATE - ΑΕΔΑΚ αποστέλλει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα ειδικά ενημερωτικά δελτία, τα οποία είναι απλοποιημένα 
και εύκολα να διαβιβαστούν. Ακόμη ειδικοί υπάλληλοι της ATE - 
ΑΕΔΑΚ είναι στη διάθεση των μεριδιούχων για περαιτέρω 
επεξηγήσεις με ένα τηλεφώνημα ή μια απλή επίσκεψη.

- Απλοποίηση στη διατήρηση αρχείων από τον επενδυτή. Δεν 
χρειάζεται πολλά και πολύπλοκα αρχεία και φακέλους. Ένα απλό 
αρχείο με τα παραστατικά αγοράς και τις «ενημερωτικές εκθέσεις» 
είναι αρκετό για να έχει ο επενδυτής ανά πάσα στιγμή τη γενικότερη 
εικόνα των επενδύσεών του. Κι’ αν ακόμη απολέσει ο επενδυτής 
τίτλους μεριδίων του και πάλι (αντίθετα απ’ ότι συμβαίνει με τις 
μετοχές), δεν έχει να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Τα μερίδια 
των Α/Κ δίδονται πλέον ως άϋλοι τίτλοι με την Απόδειξη Διάθεσης 
Μεριδίων και αυτό παρέχει στον επενδυτή ευκολία και ασφάλεια.

- Η επιλογή μεταξύ «επανεπένδυσης» του μερίσματος ή είσπραξής 
του. Τα μερίσματα των Α/Κ αποτελούν μέρος των κερδών ( ή της 
απόδοσης) κατά τη διάρκεια του έτους. Το μέρισμα αφαιρείται από 
την τιμή του Α/Κ στο τέλος κάθε χρόνου. Ο επενδυτής έχει την 
επιλογή είτε να το εισπράξει είτε να το επανεπενδύσει σε μερίδια του 
Α/Κ αυξάνοντας έτσι την τοποθέτησή του.

- Απόλυτη φερεγγυότητα - ασφάλεια από κινδύνους πτωχεύσεως ή 
απάτης.

Οι επενδύσεις σε Α/Κ είναι απόλυτα ασφαλείς. Είναι η φύση του 
θεσμού, η ολοκληρωμένη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του, 
καθώς και το κύρος της ATE η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες 
τράπεζες της χώρας μας, που εξασφαλίζουν τη σιγουριά και την 
απόλυτη φερεγγυότητα.
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- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ F.A Λ Α ΛΟΣ
Εγκύκλιος Διαταγή 1/93 
Εγκύκλιος Διαταγή 24/95 
Εγκύκλιος Διαταγή 186/95 
Εγκύκλιος Διαταγή 148/96

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ATE - ΑΕΑΑΚ
τεύχος 31 - Δεκέμβριος 1996 
τεύχος 32 - Ιανουάριος 1997 
τεύχος 6 - Ιανουάριος 1997 
τεύχος 1 - Ιανουάριος - Μάρτιος 1998

- ΠΑΝΕΘΥΜΓΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Εκπαιδευτικό Κέντρο ATE 1995

- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
τεύχος 2 - Δεκέμβριος 1996 
τεύχος 3 - Φεβρουάριος 1997

- ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 1969/91 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ATE
ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ATE 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ATE 
ΑΞΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
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- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ATE
ΑΞΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ATE
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ATE
ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ATE
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ATE
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ATE
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ
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