Δελτίο Τύπου
12 Ιουνίου 2018

Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών του Χ.Α.
Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης (30/05/2018) της εταιρείας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.»
και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης των δεικτών της Αγοράς Μετοχών
αλλάζει ο συντελεστής στάθμισης των μετοχών της εταιρείας, σε όλους τους δείκτες στους
οποίους συμμετέχει, από 36% σε 19%.
Αναλυτικά, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:







Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.
FTSE/Χ.Α. Mid Cap
FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς
FTSE/X.A. – X.A.K. Tραπεζικός Δείκτης
FTSE/X.A. Δείκτης Τραπεζών

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Ιουνίου 2018
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Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών
Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις
οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.
Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της
Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την
εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό
των συναλλαγών.
Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία
χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών
παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με
τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση
εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε
προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την
ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη
διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).
Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του
www.athexgroup.gr.
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