ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Στο ν. 4569/2018 και στον Κανονισμό ΧΑ περιγράφονται οι ακόλουθες περιπτώσεις εκποιήσεων:


Υπηρεσία Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού του άρθρου 20 παρ. 3 και 5 ν.
4569/2018 (Καν ΧΑ παρ. 2.3.13.1),



Αναγκαστική εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων
άρθρου 7 ν. 4569/2018 (Καν ΧΑ παρ. 2.3.13.2),



Υπηρεσία Εκποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αξιογράφων του άρθρου 30 παρ. 6 του ν. 4569/2018
(Καν ΧΑ παρ. 2.3.13.3)

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η διαδικασία Εκποιήσεων η οποία διενεργείται στην περίπτωση
του Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού.
Αναλυτικά, η εκποίηση πραγματοποιείται ως ακολούθως:


Κατάθεση σχετικής αίτησης, σύμφωνα με το παράρτημα της Απόφασης 37 ΧΑ (είτε έγχαρτα
στο πρωτόκολλο ΧΑ είτε μέσω email στη διεύθυνση ekp@athexgroup.gr1)



Υποβολή στοιχείων λογαριασμού ΙΒΑΝ όπου θα κατατεθεί το προϊόν της εκποίησης.



Έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα ΧΑ και έγκριση της αίτησης εφόσον πληρούνται οι σχετικές
προϋποθέσεις

1

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης, η αίτηση θα πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή τόσο του
Επισπεύδοντος, όπως νομίμως εκπροσωπείται, όσο και του υπαλλήλου του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού
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Ενημέρωση επισπεύδοντα για τα σχετικά έξοδα και κατάθεση των δικαιωμάτων σε
Τραπεζικούς λογαριασμούς της ATHEXCSD



Διορισμός του Μέλους το οποίο θα διενεργήσει την εκποίηση2 κι ενημέρωσή του μέσω
Service Desk



Το Μέλος αποδέχεται τον διορισμό του μέχρι την επόμενη εργάσιμη και αποστέλλει τον
Κωδικό Διαπραγμάτευσης τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για την εν λόγω εκποίηση



Ανάρτηση ανακοίνωσης στο www.athexgroupg.gr3 με τα αναλυτικά στοιχεία της εκποίησης



Την ημέρα εκποίησης, η αξία θα πρέπει να μην είναι ανεσταλμένη και να βρίσκεται
καταχωρημένη σε λογαριασμό μερίδας που έχει ανοιχθεί και τηρείται για το σκοπό αυτό
στο ΣΑΤ



Το Μέλος εξασφαλίζει την επάρκεια του πιστωτικού του ορίου για την διενέργεια της
εκποίησης



Την ημέρα έναρξης της εκποίησης και καθόλη τη διάρκεια της περιόδου εκποίησης4, το
Μέλος καταχωρεί εντολή Πώλησης από τα τερματικά του5, ως εξής:
o Πότε: με την έναρξη της συνεδρίασης της αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται το
προς εκποίηση σύμβολο
o Σύμβολο: στο σύμβολο της αξίας όπως είναι καταχωρημένο στο OASIS κατά την
ημέρα εκποίησης
o Τιμή: ίση με την τιμή κλεισίματος (ATC - At the Close)
o Τεμάχια: το σύνολο των τεμαχίων της εκποίησης που δεν έχουν εκποιηθεί κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκποίησης
o Κωδικός πελάτη: ο Κωδικός Διαπραγμάτευσης που έχει δηλώσει στο ΧΑ



αν πρόκειται για Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου, την ημέρα
έναρξης της εκποίησης και καθόλη τη διάρκεια της περιόδου εκποίησης6, το Μέλος
καταχωρεί εντολή Πώλησης από τα τερματικά του7, ως εξής:
o Πότε: κατά τη διάρκεια του τελευταίου λεπτού της αγοράς Εκποιήσεων, ήτοι 16:00
– 16:01
o Σύμβολο: στο εκποιούμενο σύμβολο της αξίας (περιλαμβάνει Ε στο τέλος)

2

Ο διορισμός γίνεται με βάση λίστα των Μελών ΧΑ, με αλφαβητική σειρά στην λατινική τα οποία έχουν καταστατική
έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα
3
Στην ενότητα με τίτλο: Ενημέρωση - Ανακοινώσεις – Εκποιήσεις
4
Η διάρκεια της περιόδου εκποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός
5
Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία εκπροσώπων του ΧΑ
6
Η διάρκεια της περιόδου εκποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός
7
Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία εκπροσώπων του ΧΑ
Δημόσιος Αναγκαστικός Πλειστηριασμός

2|Σ ε λ ί δ α

o Τιμή: ίση με το ποσοστό απόκλισης ή την απόλυτη τιμή που έχει ορίσει ο
επισπεύδοντας
o Τεμάχια: το σύνολο των τεμαχίων της εκποίησης που δεν έχουν εκποιηθεί κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκποίησης
o Κωδικός πελάτη: ο Κωδικός Διαπραγμάτευσης που έχει δηλώσει στο ΧΑ


Το Μέλος ενημερώνει το ΧΑ για τις συναλλαγές εκποίησης που διενήργησε, εντός
προθεσμίας δέκα (10) λεπτών μετά το πέρας της συνεδρίασης



Το ΧΑ ενημερώνει το www.athexgroup.gr με τα αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών
εκποίηση.
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