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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής «η 
Εταιρεία») παρότι δεν εκτελεί η ίδια 
εντολές των πελατών της (εφεξής ο 
«Πελάτης» ή οι «Πελάτες») καθώς έχει 
αδειοδοτηθεί να παράσχει τις υπηρεσίες: 

 διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
πελατών 

 διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ 

δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε εύλογο 
μέτρο προκειμένου να επιτυγχάνει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την 
εκτέλεση εντολών συμμορφούμενη με το 
υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, καταρτίζει την 
παρούσα Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης 
Εντολών, η οποία αποτελείται από δύο 
(2) μέρη.  

Το πρώτο (Ι) μέρος («Πολιτική 
Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη 
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου») έχει 
σκοπό την εξασφάλιση της εκτέλεσης 
εντολών Πελατών και τη λήψη κάθε 
εύλογου μέτρου προκειμένου να 
επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα στο πλαίσιο της επενδυτικής 
υπηρεσίας διακριτικής διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, μέσω των διαχειριστών 
της Εταιρείας όταν οι τελευταίοι δίνουν 
εντολές προς εκτέλεση σε τρίτους για 
λογαριασμό του Πελάτη.  

Το δεύτερο (ΙΙ) μέρος («Πολιτική 
Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ΟΣΕΚΑ») 
έχει σκοπό την εξυπηρέτηση με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο των 
συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ, όταν η 

Εταιρεία λαμβάνει αποφάσεις για τη 
διενέργεια συναλλαγών (εκτέλεση 
εντολών) για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ 
που διαχειρίζεται. 
 

Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΚΟΠΟΣ 
 

Η Εταιρεία βάσει ειδικής άδειας από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται κατ’ 
άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 4099/2012, να 
παρέχει μεταξύ άλλων και την επενδυτική 
υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων 
σε ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες 
κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης 
διαχείρισης.  
 
Σε εφαρμογή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο τις MiFiD II για τις 
ΑΕΔΑΚ διευρυμένου σκοπού, η Εταιρεία 
δεν προβαίνει η ίδια σε εκτέλεση εντολών 
του Πελάτη αλλά διαβιβάζει τις προς 
εκτέλεση τις εντολές σε τρίτες 
επιχειρήσεις, που είναι αδειοδοτημένες 
να παράσχουν την υπηρεσία εκτέλεσης 
εντολών του Πελάτη επί 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων. 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η 
εξασφάλιση της εκτέλεσης των εντολών 
Πελατών, μέσω της διαβίβασής τους σε 
τρίτες επιχειρήσεις που έχουν 
αδειοδοτηθεί να παράσχουν τις 
υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών Πελατών 
(εφεξής οι «Εκτελούσες Επιχειρήσεις»), 
τηρώντας την κείμενη νομοθεσία και 
ενεργώντας με εντιμότητα, αμεροληψία 

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.  |    WWW.ALLIANZ.COM.GR 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 

 
ΙΟΥΝΙΟΣ  2021 

http://www.allianz.com.gr/


 

Internal | Allianz 

και επαγγελματισμό, ούτως ώστε να 
εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο 
τα συμφέροντα του Πελάτη.  
 
Συνεπώς, κατά την παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε ιδιώτες και 
επαγγελματίες Πελάτες, η Εταιρεία 
εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές και τους 
κανόνες κατά την αποστολή εκτέλεσης 
εντολών σε άλλες οντότητες, που 
απορρέουν από αποφάσεις των 
διαχειριστών της Εταιρείας να προβούν 
σε διαπραγμάτευση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
λογαριασμό του Πελάτη της. 
 
2.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η παρούσα πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης 
εντολών της Εταιρείας εφαρμόζεται κατά 
την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, όπου μέσω των 
διαχειριστών χαρτοφυλακίου, λαμβάνει 
επενδυτικές αποφάσεις και συνεπώς δίνει 
και διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση σε 
Εκτελούσες Επιχειρήσεις για λογαριασμό 
του Πελάτη.  

 
3.ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΚΤΕΛΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Η Εταιρεία γνωστοποιεί στον Πελάτη, 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ποιες είναι οι 
Εκτελούσες Επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνεργάζεται. Σε περίπτωση έλλειψης 
ειδικών οδηγιών από τον Πελάτη αλλά 
και όταν ειδικές περιστάσεις απαιτούν τη 
διαβίβαση εντολών σε άλλη Εκτελούσα 
Επιχείρηση από αυτήν με την οποία έχει 
υπογράψει ο Πελάτης στη σύμβαση 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η 
Εταιρεία διαβιβάζει για λογαριασμό του 
Πελάτη την εντολή βάσει της επενδυτικής 
απόφασης που έχει λάβει, σε Εκτελούσα 
Επιχείρηση της επιλογής της. 
 
Η επιλογή της Εκτελούσας Επιχείρησης 
γίνεται με τη δέουσα επιμέλεια, έτσι ώστε 
να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του 
Πελάτη. Κατά τη διαδικασία επιλογής των 
εν λόγω επιχειρήσεων, λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
επιλέγονται κάθε φορά επιχειρήσεις που 
διαθέτουν και εφαρμόζουν προδιάγραφες 
εκτέλεσης εντολών που επιτρέπουν στην 
Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης 
εντολών και προστασίας των 

συμφερόντων των Πελατών της, 
λαμβανομένου υπόψη και του κόστους 
που προκύπτει για τους Πελάτες από 
αυτή τη μεσολάβηση.  
 
Για το σκοπό αυτό πριν από την επιλογή 
της Εκτελούσας Επιχείρησης ζητά από 
την επιχείρηση αυτή πληροφορίες, όπως:  
α)για τις αμοιβές των ίδιων για την 
εκτέλεση των εντολών, καθώς και για τις 
χρεώσεις τρίτων που επιβάλλουν ή 
ενδέχεται να επιβάλλουν στις συναλλαγές 
των Πελατών, και  
(β)σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης που 
ακολουθούν.  
 
Για την επιλογή της Εκτελούσας 
Επιχείρησης η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη 
της:  
(α) αν η υποψήφια Εκτελούσα 
Επιχείρηση εμπίπτει στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως 
τροποποιείται και ισχύει, στην οποία 
περίπτωση νοείται ότι απολαμβάνει 
υψηλού βαθμού αξιοπιστίας και ότι 
διαθέτει πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης των 
εντολών, σύμφωνη με τα κριτήρια που 
θέτει η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
ή σε ανάλογες διατάξεις νομοθεσίας 
τρίτου (εκτός Ε.Ε.) κράτους,  
(β) αν εφαρμόζει στην πράξη πολιτικές 
εκτέλεσης που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που η Εταιρεία έχει θέσει, 
και  
(γ) αν επιβάλλει ή φροντίζει για την 
εφαρμογή ανάλογης πολιτικής από 
τρίτους που η ίδια η Εκτελούσα 
Επιχείρηση χρησιμοποιεί διαβιβάζοντας 
περαιτέρω τις εντολές που λαμβάνει από 
την Εταιρεία.  
 
4.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΩΝ & 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 
 

Οι κατωτέρω κανόνες και τα σχετικά 
κριτήρια για την επίτευξη της βέλτιστης 
εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη από την 
Εταιρεία στις περιπτώσεις συναλλαγών 
που δεν είναι απαραίτητο ο Πελάτης να 
έχει συμβληθεί με την Εκτελούσα 
Επιχείρηση (λχ.ΟΕΔ).    
 
Ειδικότερα, η Εταιρεία λαμβάνει 
ενδεικτικά υπόψη τους παρακάτω 
παράγοντες: 
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(α)την τιμή της συναλλαγής, με στόχο την 
επίτευξη της καλύτερης δυνατής,  
(β)το κόστος της συναλλαγής (λ.χ. τα 
τέλη που βαρύνουν την εκτέλεση, χωρίς 
όμως αυτό να λειτουργεί σε βάρος της 
ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας),  
(γ) την ταχύτητα της εκτέλεσης, με στόχο 
την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση 
αυτής,  
(δ)τη βέλτιστη εκτέλεσης, εκκαθάρισης 
και διακανονισμού της εντολής  
(ε)τον όγκο της προς κατάρτιση 
συναλλαγής και  
(στ)το είδος της συναλλαγής.  
 

Η Εταιρεία σταθμίζει τη βαρύτητα που 
αποδίδει στους παραπάνω παράγοντες 
υπό 4.2. με βάση τα εξής κριτήρια: 
(α)τα χαρακτηριστικά των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
αποτελούν αντικείμενο της επενδυτικής 
απόφασης της Εταιρείας στο πλαίσιο της 
διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
(εφεξής τα «Χρηματοπιστωτικά 
Μέσα»),  
(β)τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, 
(γ)τα χαρακτηριστικά της της επενδυτικής 
απόφασης της Εταιρείας στο πλαίσιο της 
διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου,  
(δ)τα χαρακτηριστικά των τόπων 
εκτέλεσης στους οποίους εισάγεται η 
εντολή προς εκτέλεση.  
 
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση της 
Εταιρείας έναντι των Πελατών της προς 
βέλτιστο χειρισμό των προς διαβίβαση 
εντολών, δηλαδή των επενδυτικών 
αποφάσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο 
της διακριτικής διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, αποτελεί υποχρέωση 
διεργασίας και όχι αποτελέσματος. Αυτό 
σημαίνει ότι η Εταιρεία οφείλει να 
χειρίζεται αυτές σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία και την παρούσα πολιτική, 
χωρίς όμως να εγγυάται ότι θα επιτευχθεί 
η βέλτιστη δυνατή τιμή υπό όλες τις 
περιστάσεις, καθώς σε κάθε περίπτωση 
οι προαναφερόμενοι παράγοντες 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα σε μία συγκεκριμένη 
συναλλαγή. 
 

5.ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 
– ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ως τόπος εκτέλεσης των εντολών νοείται, 
γενικώς, χρηματιστήριο (οργανωμένη 
αγορά ή ΠΜΔ), επιχείρηση που ενεργεί 

ως ειδικός διαπραγματευτής ή 
συναλλάσσεται για δικό της λογαριασμό, 
συστηματικός εσωτερικοποιητής 
(πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που ασκεί τη 
δραστηριότητα του διαπραγματευτή για 
ίδιο λογαριασμό) ή άλλος πάροχος 
ρευστότητας. Εξ αντικειμένου, η Εταιρεία 
δύναται να επιλέγει μόνον μεταξύ των 
τόπων εκτέλεσης, στους οποίους παρέχει 
πρόσβαση η Εκτελούσα Επιχείρηση με 
την οποία συνεργάζεται για την εκτέλεση 
των εντολών, δηλαδή των επενδυτικών 
αποφάσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο 
της διακριτικής διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, ή εκείνη που έχει επιλέξει 
ο Πελάτης. 
 
Πριν από τη σύναψη της σύμβασης 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με τον 
Πελάτη, η Εταιρεία του γνωστοποιεί τους 
τόπους εκτέλεσης στους οποίους 
παρέχουν πρόσβαση οι Εκτελούσες 
Επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται 
η Εταιρεία. Εφίσταται η προσοχή του 
Πελάτη, ότι οι Εκτελούσες Επιχειρήσεις 
μπορούν να προσθέτουν ή να αφαιρούν 
οποτεδήποτε τόπους εκτέλεσης, σε 
σχέση με εκείνους τους οποίους θα έχει 
πρωτύτερα γνωστοποιήσει η Εταιρεία 
στους Πελάτες.  
 
Σε περίπτωση που υπάρχουν 
περισσότεροι «ανταγωνιστικοί» μεταξύ 
τους τόποι εκτέλεσης στους οποίους 
παρέχει πρόσβαση η Εκτελούσα 
Επιχείρηση και στους οποίους είναι 
δυνατή η εκτέλεση της εντολής σε 
Χρηματοπιστωτικό Μέσο, η Εταιρεία 
συγκρίνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα 
που θα επιτυγχάνονταν για τον Πελάτη 
με την εκτέλεση της εντολής από την 
Εκτελούσα Επιχείρηση σε καθέναν από 
τους τόπους εκτέλεσης. Στην περίπτωση 
αυτή λαμβάνεται υπόψη και το εν γένει 
κόστος εκτέλεσης της εντολής σε καθέναν 
από τους επιλέξιμους τόπους εκτέλεσης. 
Ελλείψει δε τυχόν ειδικών οδηγιών από 
τον πελάτη, η επιλογή από την Εταιρεία 
εξαρτάται από το εάν και με ποιες 
Εκτελούσες Επιχειρήσεις έχει καταρτίσει 
σχετική σύμβαση ο Πελάτης. 
 

6.ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί την 
αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και 
της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 
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Εντολών στο Πλαίσιο της Διαχείρισης 
Χαρτοφυλακίου που έχει θεσπίσει, 
προβαίνοντας σε αλλαγές, εφόσον αυτό 
είναι απαραίτητο.  
 
Η Εταιρεία θα ειδοποιεί τους Πελάτες της 
για ουσιώδεις μεταβολές της Πολιτικής 
Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών στο 
πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
με κάθε πρόσφορο μέσο είτε με την 
ανάρτηση αναθεωρημένης έκδοσης 
αυτής στο διαδικτυακό τόπο της 
Εταιρείας.  
 
ΙΙ.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ 
 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ 
 
Η Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία 
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει 
ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση 
ΟΣΕΚΑ, εγκεκριμένων βάσει την 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. 
 
Συμμορφούμενη με το ισχύον νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο συντάσσει την 
παρούσα Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης 
Εντολών ΟΣΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη 
την απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 15/633/20.12.2012 και 
προκειμένου να εξυπηρετεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα 
των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται όταν 
λαμβάνει αποφάσεις για τη διενέργεια 
συναλλαγών (εκτέλεση εντολών).  
 
Η πολιτική αυτή έχει ως βασικό σκοπό τη 
θέσπιση και εφαρμογή αποτελεσματικών 
ρυθμίσεων για την τήρηση των εύλογων 
μέτρων που οφείλει να λαμβάνει η 
Εταιρεία για να επιτυγχάνει το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα για τους ΟΣΕΚΑ που 
διαχειρίζεται, λαμβάνοντας υπόψη 
συγκεκριμένους παράγοντες που 
αφορούν στην εκτέλεση μίας εντολής. 
Ειδικότερα, η παρούσα πολιτική στοχεύει 
στο να καθορίσει τους παράγοντες που 
λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του 
κατάλληλου αντισυμβαλλομένου στον 
οποίον και θα δοθεί η εντολή εκτέλεσης 
μίας επενδυτικής συναλλαγής, (εφεξής ο 
«Αντισυμβαλλόμενος» ή / και 
«Διαμεσολαβητής»). Βασικός 
παράγοντας για την επιλογή του 
κατάλληλου Αντισυμβαλλομένου είναι η 
νομιμότητα και η φερεγγυότητά του. Σε 
κάθε περίπτωση, η επιλογή του 
καταλληλότερου Αντισυμβαλλομένου 

εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων με 
βάση το είδος της συναλλαγής. 
 
2.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΕΚΑ 
 
Η Εταιρεία για τους υπό διαχείριση 
ΟΣΕΚΑ λαμβάνει υπόψη ποσοτικούς και 
ποιοτικούς παράγοντες όπως ενδεικτικά: 

 το χρηματοπιστωτικό μέσο που 
αφορά η εντολή, 

 την τιμή του χρηματοπιστωτικού 
μέσου, δηλαδή την τιμή στην οποία 
ο Αντισυμβαλλόμενος πετυχαίνει 
στην εκτέλεση της εντολής ΟΣΕΚΑ, 

 το κόστος που συνδέεται με την 
εκτέλεση της εντολής (προμήθειες, 
χρεώσεις κ.λπ. κάθε 
Αντισυμβαλλομένου), 

 την ταχύτητα εκτέλεσης που 
δύναται να επιτευχθεί, 

 τις συνθήκες της αγοράς, 

 την πιθανότητα εκτέλεσης και 
διακανονισμού, 

 τον όγκο και τη φύση της εντολής 
που δίνεται για τη διενέργεια της 
συναλλαγής, καθώς και 
οποιουσδήποτε άλλους 
παράγοντες που αφορούν την 
εκτέλεση της εντολής. 

 
Αναφορικά με τα ποιοτικά κριτήρια για 
την επιλογή του Αντισυμβαλλομένου, 
λαμβάνεται υπόψη κυρίως η ποιότητα 
των υπηρεσιών των υποστηρικτικών του 
τμημάτων μετά την εκτέλεση των 
εντολών. Η ταχύτητα και η ορθότητα στην 
παροχή των υπηρεσιών τους είναι 
βασικά κριτήρια για την επιλογή τους. 
 
O προσδιορισμός της βαρύτητας των 
ανωτέρω παραγόντων διαμορφώνεται σε 
συνάρτηση με τα παρακάτω κυρίως 
κριτήρια: 

 τον επενδυτικό σκοπό, την 
επενδυτική πολιτική και τους 
κινδύνους στους οποίους είναι 
εκτεθειμένος ο ΟΣΕΚΑ, με βάση 
τα αναφερόμενα στο 
ενημερωτικό δελτίο και στον 
κανονισμό του ή κατά 
περίπτωση στα καταστατικά 
έγγραφα του ΟΣΕΚΑ,  

 τα χαρακτηριστικά της εντολής 
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 τα χαρακτηριστικά των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
αφορά η εντολή, 

 τα χαρακτηριστικά των τόπων 
εκτέλεσης, στους οποίους 
μπορεί να προωθηθεί η εντολή 
προς εκτέλεση και 

 τις προμήθειες που 
εισπράττονται από τον 
Αντισυμβαλλόμενο για την 
εκτέλεση εντολών ΟΣΕΚΑ 

Η προαναφερθείσα ιεράρχηση και 
σχετική βαρύτητα των παραγόντων 
εκτέλεσης είναι δυνατόν να 
διαφοροποιείται, ακόμη και ανά εντολή, 
ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά – 
περιλαμβανομένων των συνθηκών 
ρευστότητας και μεταβλητότητας των 
τιμών – τους ειδικούς όρους και την 
πολυπλοκότητα των εντολών, καθώς και 
άλλους σχετιζόμενους με την εκτέλεση 
λόγους.  

Η Εταιρεία ενεργεί κατά την εκτέλεση των 
εντολών της με αμεροληψία, εντιμότητα 
και επαγγελματισμό ώστε να εξυπηρετεί 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ. Λαμβάνει, 
επίσης, κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου 
να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό 
αποτέλεσμα που διαχειρίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη τους ως άνω 
παράγοντες και κριτήρια. 
 

Η Εταιρεία, για λογαριασμό των υπό τη 
διαχείρισή της ΟΣΕΚΑ, προσδιορίζει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε όρους 
συνολικού τιμήματος. Αυτό 
αντιπροσωπεύει την τιμή του 
χρηματοπιστωτικού μέσου και το κόστος 
που συνδέεται με την εκτέλεση, και 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες στις 
οποίες υποβάλλεται ο ΟΣΕΚΑ και οι 
οποίες συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση 
της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των 
τελών του κάθε τόπου εκτέλεσης, των 
τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού, 
καθώς και όλων των 
προμηθειών/αμοιβών που καταβάλλονται 
προς τον ίδιο την Εταιρία ή/και προς 
τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
της εντολής. 

 

Για τους σκοπούς της επίτευξης του 
βέλτιστου αποτελέσματος, όταν 
υπάρχουν περισσότεροι του ενός 

ανταγωνιστικοί τόποι για την εκτέλεση 
μιας εντολής που αφορά ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο, προκειμένου να 
αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα 
αποτελέσματα για τον ΟΣΕΚΑ που θα 
επιτυγχάνονταν με την εκτέλεση της 
εντολής σε κάθε έναν από τους τόπους 
εκτέλεσης, στην αξιολόγηση αυτή 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων και οι 
προμήθειες/κόστη που βαρύνουν τον 
ΟΣΕΚΑ για την εκτέλεση της εντολής σε 
κάθε έναν από τους επιλέξιμους τόπους 
εκτέλεσης. 

Τέλος, σε περιπτώσεις συγκεκριμένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, που 
διαπραγματεύονται μόνο σε μία αγορά, 
ενδέχεται να υπάρχει μόνο ένας 
διαθέσιμος τόπος εκτέλεσης. Κατά την 
εκτέλεση μιας εντολής υπό αυτές τις 
συνθήκες, η Εταιρία θεωρεί ότι 
εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα σε συστηματική βάση, 
εφόσον συμμορφώνεται με τους 
ισχύοντες κανόνες της συγκεκριμένης 
αγοράς.  

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Η Εταιρεία θεσπίζει και η Διεύθυνση 
Επενδύσεων εφαρμόζει διαδικασίες, οι 
οποίες διασφαλίζουν ότι θα επιτευχθεί το 
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα ως προς το 
συμφέρον των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ. 
Οι διαδικασίες αφορούν στη λήψη 
αποφάσεων για διενέργεια συναλλαγών 
καθώς και τη διαβίβαση σε τρίτα 
πρόσωπα (διαμεσολαβητές/ 
αντισυμβαλλόμενους) εντολών προς 
εκτέλεση οι οποίες αφορούν το 
χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων 
σύμφωνα με τους παράγοντες και τα 
κριτήρια που καταγράφονται στην παρ. 2 
της παρούσας Πολιτικής Βέλτιστης 
Εκτέλεσης Εντολών ΟΣΕΚΑ. 
 
Η λήψη των επενδυτικών αποφάσεων για 
την πραγματοποίηση συναλλαγών στο 
χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων διενεργείται 
από τον Διαχειριστή του κάθε αμοιβαίου 
σε συνεργασία με τον Διευθυντή 
Επενδύσεων της Εταιρίας, σε 
ευθυγράμμιση με τις εισηγήσεις της 
Επενδυτικής Επιτροπής και αφού έχουν 
μελετηθεί τα οικονομικά αποτελέσματα 
και οι αναλύσεις των 
διαπραγματευόμενων εταιριών καθώς και 
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οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη. O Διαχειριστής 
του ΟΣΕΚΑ ενημερώνεται άμεσα σχετικά 
με κάθε ουσιώδες πρόβλημα που μπορεί 
να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των 
εντολών του (λ.χ. η αναστολή 
διαπραγμάτευσης ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου ή ένα 
σημαντικό πρόβλημα στις υποδομές της 
κ.λπ.) μέσω της εφαρμογής Bloomberg 
καθώς και από τις ανακοινώσεις του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

 
4.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ/ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟ
ΜΕΝΟΙ 
 
Κατά την διενέργεια των συναλλαγών, 
(εκτέλεση εντολών), για λογαριασμό των 
αμοιβαίων κεφαλαίων, η Εταιρεία 
διαβιβάζει εντολές προς 
Αντισυμβαλλόμενους.  
 
Η Εταιρεία έχει επιλέξει συγκεκριμένους 
Διαμεσολαβητές /Αντισυμβαλλόμενους, 
για την πραγματοποίηση συναλλαγών 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τηρεί 
σχετικό εγκεκριμένο κατάλογο (βλ. 
Παράρτημα Ι). Η επιλογή τους 
διενεργείται με βάση τους 
αναφερόμενους παράγοντες και τα 
κριτήρια της παρ. 2. της παρούσας 
Πολιτικής και σε κάθε περίπτωση με 
βασικότερο παράγοντα τη νομιμότητα και 
τη φερεγγυότητα τους. 
 
Ειδικότερα η Εταιρεία προσδιορίζει ποιοι 
από τους Διαμεσολαβητές 
/Αντισυμβαλλόμενους έχουν αθροιστικά 
(κόστος εκτέλεσης, ποιοτικές αναλύσεις, 
ανταπόκριση σε ερωτήματα/αιτήματα 
κ.λπ.), την υψηλότερη αξιολόγηση και 
κατά συνέπεια επιλέγονται κατά 
προτεραιότητα, για να λαμβάνουν τον 
μεγαλύτερο όγκο εντολών. Ο 
Διαχειριστής αξιολογεί και καταγράφει την 
ποιότητα της εκτέλεσης των εντολών, 
ώστε σε ετήσια βάση να επαναξιολογηθεί 
ο Διαμεσολαβητής/ Αντισυμβαλλόμενος. 
 
Για τις συναλλαγές επί μετοχών, οι 
οποίες διαπραγματεύονται σε 
οργανωμένη αγορά, η τιμή ή το εύρος 
τιμών στο οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί 
μία εντολή, καθορίζεται από τον 
Διαχειριστή και δύναται να είναι 
ανεξάρτητη/το από τον όποιο 
Διαμεσολαβητή /Αντισυμβαλλόμενο 
εκτελέσει την εντολή. Για τις συναλλαγές 

επί χρεωστικών τίτλων, ελέγχονται οι 
τιμές /προσφορές τουλάχιστον δύο 
εγκεκριμένων Διαμεσολαβητών / 
Αντισυμβαλλομένων και επιλέγεται η 
καλύτερη τιμή. Οι προσφορές 
εκτυπώνονται και τηρούνται σε αρχείο.  
 
Η Εταιρεία κατά κανόνα δεν προβαίνει 
σε ομαδοποίηση και επιμερισμό των 
εντολών των χαρτοφυλακίων αμοιβαίων 
κεφαλαίων που διαχειρίζεται. Ειδικότερα, 
δεν ομαδοποιεί εντολές που δίνει για 
λογαριασμό των υπό τη διαχείρισή 
ΟΣΕΚΑ με εντολές που εκτελούνται για 
λογαριασμό πελατών τα χαρτοφυλάκια 
των οποίων διαχειρίζεται, δυνάμει 
σχετικής σύμβασης, ή της ίδιας της 
Εταιρείας. Η Εταιρεία ομαδοποιεί εντολές 
ενός ΟΣΕΚΑ της με εντολές άλλων 
ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, μόνο εφόσον η 
ομαδοποίηση εντολών και των 
αντίστοιχων συναλλαγών δεν πρόκειται 
να αποβεί, συνολικά, εις βάρος κανενός 
από αυτούς τους ΟΣΕΚΑ.  Ο επιμερισμός 
των εντολών που θα έχουν ομαδοποιηθεί 
διενεργείται με κριτήριο τον επενδυτικό 
προσανατολισμό κάθε ΟΣΕΚΑ.  
 
Η Εταιρεία μεριμνά ώστε να είναι σε θέση 
να αποδείξει ότι οι εντολές που εκτέλεσε 
για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των 
αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, 
είναι σύμφωνες με την Πολιτική Βέλτιστης 
Εκτέλεσης Εντολών ΟΣΕΚΑ της καθώς 
και ότι, διαβίβασε τις εντολές για 
συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των υπό 
διαχείριση Α/Κ σύμφωνα με την 
αντίστοιχη πολιτική, την οποία έχει 
θεσπίσει. Για το σκοπό αυτό η Εταιρία 
τηρεί αρχείο εντολών. Στο σχετικό αρχείο 
καταγράφονται όλες οι εντολές που 
δίνονται από τους διαχειριστές 
χαρτοφυλακίων ή και οι ρητές γραπτές 
οδηγίες εκτέλεσης που ενδεχομένως δίνει 
ο πελάτης. Οι εντολές εκτέλεσης 
ελέγχονται στο στάδιο της προώθησης 
της εντολής, αλλά και ως προς το 
αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνιστούν 
και κριτήρια, για την ενδεχόμενη  
αναθεώρηση της επιλογής 
∆ιαμεσολαβητή /Αντισυμβαλλομένου, 
αλλά και των μεθόδων εκτέλεσης της 
εντολής που επιλέγονται. 
 
Η Εταιρεία μπορεί να υποχρεωθεί, να 
χρησιμοποιήσει μεθόδους εκτέλεσης 
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες 
στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης 
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Εντολών ΟΣΕΚΑ, που έχει θεσπίσει ως 
προς τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια 
ΟΣΕΚΑ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
όπως είναι η για οποιονδήποτε λόγο η 
απώλεια συνδεσιμότητας ή η αδυναμία 
επικοινωνίας με τους επιλεγμένους 
Διαμεσολαβητές/Αντισυμβαλλόμενους. 
 
5. ΤΟΠΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 
Στους τόπους διαπραγμάτευσης 
περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες αγορές, 
οι πολυμερείς μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και οι 
μηχανισμοί οργανωμένης 
διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ). 
 
Οι τόποι διαπραγμάτευσης επιλέγονται 
μεταξύ των χρηματιστηρίων αξιών / 
αγορών στις οποίες μπορούν να 
επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ, βάσει του 
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ώστε η 
Εταιρεία να είναι σε θέση συστηματικά να 
επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα εκτέλεσης των εντολών που 
δίνει, για συναλλαγές στα χαρτοφυλάκια 
των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ. 
 
Σε περίπτωση που ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο βρίσκεται σε 
διαπραγμάτευση σε περισσότερους από 
έναν τόπους διαπραγμάτευσης, βασικό 
κριτήριο για την επιλογή του τόπου 
διαπραγμάτευσης για την Εταιρεία 
αποτελεί η συστηματική επίτευξη στον 
συγκεκριμένο τόπο του καλύτερου 
δυνατού αποτελέσματος για τον υπό 
διαχείριση ΟΣΕΚΑ.  
 
6. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ& ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί τακτικά την 
αποτελεσματικότητα των μεθόδων και 
διαδικασιών που έχει επιλέξει για την 
επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των 
εντολών για τη διενέργεια συναλλαγών 
για  λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ που 
διαχειρίζεται, και γενικότερα την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της 
Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών 
ΟΣΕΚΑ, ώστε να διαπιστώνει και, αν 
χρειάζεται, να διορθώνει τυχόν ελλείψεις. 
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής, 
η Εταιρεία αποτιμά, μεταξύ άλλων, αν οι 
επιλεγμένοι τόποι διαπραγμάτευσης είναι 
οι κατάλληλοι για την εξασφάλιση του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ή αν 
χρειάζεται να γίνουν οποιεσδήποτε 
αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης και στα 
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη σχετικά 
με τους παράγοντες εκτέλεσης. 
 
Η Εταιρεία αναθεωρεί την Πολιτική 
Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ΟΣΕΚΑ 
όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, κάθε, 
δηλαδή, φορά που οποιαδήποτε 
ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει ή είναι σε 
θέση να επηρεάσει την ικανότητα της 
Εταιρείας να επιτυγχάνει το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα για τους υπό τη 
διαχείρισή της ΟΣΕΚΑ και τουλάχιστον 
μια φορά τον χρόνο, ώστε να την 
προσαρμόζει στις συνθήκες της αγοράς ή 
σε πιθανές αλλαγές στις πρακτικές της 
αγοράς.  
 
Εφόσον οι Πελάτες επιθυμούν να λάβουν 
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 
την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης 
Εντολών (Μέρος Ι και ΙΙ), μπορούν να 
υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Εταιρεία.  


