ΑΠΟΦΑΣΗ
1 / 392 / 26.7.2006
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
_________________________
Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια
εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1.

Τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 11, 12 και 13 του άρθρου 6 του ν.
2471/1997, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τις διατάξεις των παρ.
3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005).

2.

Τη γνώµη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως διατυπώνεται στην από
15.5.2006 (αρ. πρωτ. ΕΚ 10613) επιστολή του.

3.

Τη γνώµη του ∆ιαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως διατυπώνεται
στην από 15.5.2006 (αρ. πρωτ. ΕΚ 10406) απόφαση του Συνεγγυητικού, ως
διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου.

4.

Tο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Άρθρο 1
Ορισµοί
α)

«Ηµέρα Συνεδρίασης»: Ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιείται συνεδρίαση
στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

β)

«Περίοδος αναφοράς»: Το χρονικό διάστηµα που περιλαµβάνει την Ηµέρα
Συνεδρίασης και τις τρεις προηγούµενες αυτής ηµέρες, κατά τις οποίες
πραγµατοποιήθηκαν επίσης συνεδριάσεις στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

γ)

«Ηµερολογιακό Τρίµηνο»: Οι περίοδοι από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου,
από 1η Απριλίου έως 30η Ιουνίου, από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεµβρίου και από
1η Οκτωβρίου έως 31η ∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους.

δ)

«Ηµέρα Υπολογισµού»: Η ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιείται ο
υπολογισµός της διακινδύνευσης που δηµιουργείται στο Επικουρικό Κεφάλαιο
από τις συναλλαγές που έχει καταρτίσει ένα Μέλος, χωρίς αυτές να έχουν ακόµη
διακανονισθεί.

ε)

«Περίοδος Υπολογισµού»: Οι τρεις Ηµέρες Συνεδρίασης που προηγούνται της
Ηµέρας Υπολογισµού.

στ)

«Εκκρεµείς Συναλλαγές»: Οι καταρτισθείσες από Μέλος χρηµατιστηριακές
συναλλαγές, που δεν έχουν ακόµη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί. Σε κάθε
χρονική στιγµή ως Εκκρεµείς Συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές που έχει
καταρτίσει το Μέλος τις τρεις προηγούµενες εργάσιµες ηµέρες (Τ-3, Τ-2, Τ-1)
που δεν έχουν ακόµη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί, τυχόν εκκρεµότητες από
συναλλαγές προηγούµενων των ως άνω ηµερών συναλλαγών καθώς και οι
καταρτισθείσες συναλλαγές της ίδιας ηµέρας (Τ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΨΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 2
Μερίδες του Επικουρικού Κεφαλαίου
1.
Το Επικουρικό Κεφάλαιο αποτελείται από τις µερίδες των Μελών του και την
εισφορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, του στοιχείου (α) της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.
2471/1997. Οι Μερίδες είναι τόσες, όσα και τα Μέλη της Αγοράς Αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η Μερίδα κάθε Μέλους διαµορφώνεται µε βάση τα
καταβληθέντα από το Μέλος στο Επικουρικό Κεφάλαιο χρήµατα, προσαυξανόµενη µε
τις τυχόν προσόδους του Επικουρικού Κεφαλαίου και µειούµενη µε τα έξοδα
λειτουργίας του και διαχείρισης της περιουσίας του καθώς και µε το κόστος διαχείρισης
κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται από τον διαχειριστή του Επικουρικού
Κεφαλαίου. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιµερίζονται στα Μέλη και στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών αναλόγως του ύψους της µερίδας τους ή της εισφοράς τους στο Επικουρικό
Κεφάλαιο.
2.
Το ελάχιστο ύψος του επικουρικού κεφαλαίου και το ύψος της µερίδας του κάθε
Μέλους προσδιορίζονται µε βάση τα προβλεπόµενα στα επόµενα άρθρα.

Άρθρο 3
Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Συναλλαγών Τετραηµέρου Μέλους (ΜΣΑΣΤΜέλους)
1.
Κάθε ηµέρα συνεδρίασης κάθε ηµερολογιακού τριµήνου αθροίζεται η αξία
όλων των πωλήσεων και η αξία όλων των αγορών κάθε κινητής αξίας στην οποία το
Μέλος διενέργησε συναλλαγές κατά την ηµέρα αυτή και υπολογίζεται η διαφορά
µεταξύ της αξίας των αγορών και της αξίας των πωλήσεων της συγκεκριµένης κινητής
αξίας. Η διαφορά αυτή αποτελεί την Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Πωλήσεων (ΜΣΑΠ) ή
την Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Αγορών (ΜΣΑΑ) της κινητής αξίας.
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2.
Οι ΜΣΑΑ και ΜΣΑΠ κάθε ηµέρας αθροίζονται ξεχωριστά για το σύνολο των
κινητών αξιών στις οποίες το Μέλος κατήρτισε συναλλαγές κατά τη σχετική ηµέρα. Το
άθροισµα που προκύπτει αποτελεί την Συνολική Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Αγορών
(ΣΜΣΑΑ) και την Συνολική Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Πωλήσεων (ΣΜΣΑΠ).
3.
Η µεγαλύτερη τιµή µεταξύ της ΣΜΣΑΑ και της ΣΜΣΑΠ αποτελεί για κάθε
Mέλος και για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης την Ηµερήσια Μεγαλύτερη Τιµή Μη
Συµψηφιζόµενης Αξίας Συναλλαγών (ΗΜΜΣΑΣ).
4.
Το άθροισµα των ΗΜΜΣΑΣ της περιόδου αναφοράς συνιστά τη Μη
Συµψηφισµένη Αξία Συναλλαγών Τετραηµέρου Μέλους (ΜΣΑΣΤΜέλους).

Άρθρο 4
Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Συναλλαγών Τετραηµέρου Αγοράς
1.
Η διαδικασία του άρθρου 3 ακολουθείται για όλα τα Μέλη κάθε Ηµέρα
Συνεδρίασης του Ηµερολογιακού Τριµήνου.
2.
Για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης του Ηµερολογιακού Τριµήνου, επιλέγεται µεταξύ
όλων των Μελών η µεγαλύτερη τιµή από όλες τις ΜΣΑΣΤΜέλους η οποία αποτελεί
την Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Συναλλαγών Τετραηµέρου Αγοράς (ΜΣΑΣΤΑγοράς).

Άρθρο 5
Μέσος Όρος των ΜΣΑΣΤΜέλους
1.
Το άθροισµα των ΜΣΑΣΤΜέλους µέσα στο Ηµερολογιακό Τρίµηνο,
διαιρούµενο δια του αριθµού αυτών στο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, αποτελεί τον Μέσο
Όρο των ΜΣΑΣΤΜέλους (ΜΟ ΜΣΑΣΤΜέλους) του Ηµερολογιακού Τριµήνου του
Μέλους.
2.
Με βάση αυτόν τον ΜΟ ΜΣΑΣΤΜέλους υπολογίζεται για το Ηµερολογιακό
Τρίµηνο η Μέση Απόκλιση (ΜΑ ΜΣΑΣΤΜέλους) από τον ως άνω Μέσο Όρο. Ο
υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
ΜΑ ΜΣΑΣΤΜέλους = 1/ν*

∑

| ΜΣΑΣΤΜέλους i - ΜΟ ΜΣΑΣΤΜέλους |

i

i = 1,2,…ν ηµέρες Ηµερολογιακού Τριµήνου κατά τις οποίες το Μέλος συµµετείχε στις
συνεδριάσεις της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Άρθρο 6
Μέσος Όρος των ΜΣΑΣΤ Αγοράς
1.
Το άθροισµα των ΜΣΑΣΤΑγοράς, διαιρούµενο δια του αριθµού των Ηµερών
Συνεδρίασης του Ηµερολογιακού Τριµήνου αποτελεί τον Μέσο Όρο των
ΜΣΑΣΤΑγοράς (ΜΟ ΜΣΑΣΤΑγοράς) του Ηµερολογιακού Τριµήνου.
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2.
Με βάση αυτόν τον ΜΟ ΜΣΑΣΤΑγοράς υπολογίζεται για το Ηµερολογιακό
Τρίµηνο η Μέση Απόκλιση (ΜΑ ΜΣΑΣΤΑγοράς) από τον ως άνω Μέσο Όρο. Ο
υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
ΜΑ ΜΣΑΣΤΑγοράς = 1/ν*

∑

| ΜΣΑΣΤΑγοράς i - ΜΟ ΜΣΑΣΤΑγοράς |

i

i = 1,2,…ν Ηµέρες Συνεδρίασης του Ηµερολογιακού Τριµήνου

Άρθρο 7
Ελάχιστο Ύψος Επικουρικού Κεφαλαίου
1.
Το ελάχιστο ύψος του Επικουρικού Κεφαλαίου για κάθε Ηµερολογιακό
Τρίµηνο ισούται µε το άθροισµα του ΜΟ ΜΣΑΣΤΑγοράς και της ΜΑ ΜΣΑΣΤΑγοράς.
2.
Το ελάχιστο ύψος του Επικουρικού Κεφαλαίου αναπροσαρµόζεται κάθε
Ηµερολογιακό Τρίµηνο. Μέσα στις τρεις πρώτες εργάσιµες ηµέρες κάθε
Ηµερολογιακού Τριµήνου υπολογίζεται από το διαχειριστή του Επικουρικού
Κεφαλαίου για το τρέχον τρίµηνο το Ελάχιστο Ύψος Επικουρικού Κεφαλαίου
Ηµερολογιακού Τριµήνου σύµφωνα µε τα στοιχεία των συναλλαγών του προηγούµενου
Ηµερολογιακού Τριµήνου. Το ελάχιστο ύψος του Επικουρικού Κεφαλαίου
γνωστοποιείται από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών και στα Μέλη του και δηµοσιεύεται στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
3.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίζει την έκτακτη
αναπροσαρµογή του ελάχιστου ύψους του Επικουρικού Κεφαλαίου και την επιβολή
στα Μέλη συµπληρωµατικών εισφορών προς επαύξηση της µερίδας τους.

Άρθρο 8
Μερίδα Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο
1.
Για κάθε Μέλος υπολογίζεται το άθροισµα του ΜΟ ΜΣΑΣΤΜέλους του
Ηµερολογιακού Τριµήνου και της ΜΑ ΜΣΑΣΤΜέλους.
2.
Στη συνέχεια, υπολογίζεται το σύνολο των αθροισµάτων των ΜΟ
ΜΣΑΣΤΜέλους του Ηµερολογιακού Τριµήνου και των αντιστοίχων ΜΑ
ΜΣΑΣΤΜέλους όλων των Μελών. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο
µαθηµατικό τύπο:

∑

( ΜO ΜΣΑΣΤΜέλους i + ΜA ΜΣΑΣΤΜέλους i )

i

i = 1,2,…µ µέλη που έχουν θητεία µεγαλύτερη των 2 ετών ή είχαν την ιδιότητα του
µέλους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
3.
Η Μερίδα του κάθε Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο προκύπτει ως ο λόγος
του υπολογιζόµενου στην παρ. 1 αθροίσµατος προς το υπολογιζόµενο στην παρ. 2
σύνολο αθροισµάτων επί το υπολογιζόµενο στο άρθρο 7 Ελάχιστο Ύψος Επικουρικού
Κεφαλαίου
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4.
Σε κάθε περίπτωση η Μερίδα Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο δεν µπορεί να
είναι κατώτερη των 50.000.- Ευρώ.
5.
Μέσα στις τρεις πρώτες εργάσιµες ηµέρες κάθε Ηµερολογιακού Τριµήνου
υπολογίζεται από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου για το τρέχον τρίµηνο η
Μερίδα κάθε Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο σύµφωνα µε τα στοιχεία των
συναλλαγών του προηγούµενου Ηµερολογιακού Τριµήνου, και γνωστοποιείται στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών και στα Μέλη του.

Άρθρο 9
Καταβολές λόγω αναπροσαρµογής Μερίδων Μελών
1.
Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την γνωστοποίηση από το διαχειριστή του
Επικουρικού Κεφαλαίου στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στα Μέλη του ύψους των
Μερίδων των Μελών στο Επικουρικό Κεφάλαιο κατά το τρέχον Ηµερολογιακό
Τρίµηνο, ο διαχειριστής του Επικουρικού Κεφαλαίου ορίζει το ακριβές ποσό που
οφείλουν να καταβάλλουν
α)

τα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο Επικουρικό Κεφάλαιο, ή

β)

το Επικουρικό Κεφάλαιο στα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,

και το ανακοινώνει στα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
2.
Εφόσον η αξία της Μερίδας Μέλους κατά το προηγούµενο Ηµερολογιακό
Τρίµηνο υπολείπεται της Μερίδας που οφείλει να έχει αυτό το Μέλος κατά το τρέχον
Ηµερολογιακό Τρίµηνο, το Μέλος έχει υποχρέωση να καταβάλει σε µετρητά την εν
λόγω διαφορά στο Επικουρικό Κεφάλαιο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από της
ανακοινώσεως από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου του ύψους των
Μερίδων των Μελών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο Επικουρικό Κεφάλαιο κατά το
τρέχον Ηµερολογιακό Τρίµηνο.
3.
Εφόσον η αξία της Μερίδας Μέλους κατά το προηγούµενο Ηµερολογιακό
Τρίµηνο είναι µεγαλύτερη της Μερίδας που οφείλει να έχει το Μέλος αυτό κατά το
τρέχον Ηµερολογιακό Τρίµηνο η διαφορά καταβάλλεται σε µετρητά από το Επικουρικό
Κεφάλαιο στο Μέλος εντός τριών εργασίµων ηµερών από της ανακοινώσεως από το
διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου του ύψους των Μερίδων των Μελών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο Επικουρικό Κεφάλαιο για το τρέχον Ηµερολογιακό
Τρίµηνο.

Άρθρο 10
Μερίδα νέων Μελών στο Επικουρικό Κεφάλαιο
1.
Το ύψος της µερίδας στο Επικουρικό Κεφάλαιο των νέων Μελών ορίζεται σε
50.000 ευρώ για περίοδο 24 µηνών από την έναρξη συµµετοχής των νέων µελών στις
συνεδριάσεις της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και µέχρι τον αµέσως
5

επόµενο υπολογισµό του ελάχιστου ύψους του Επικουρικού Κεφαλαίου µετά την
πάροδο των 24 µηνών.
2.
Η µερίδα κάθε Μέλους καταβάλλεται τοις µετρητοίς µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 27 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 11
Μη εµπρόθεσµη καταβολή εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο
Τα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών δεν µετέχουν στις συνεδριάσεις της Aγοράς
Aξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αν δεν έχουν εκπληρώσει εµπροθέσµως και
προσηκόντως τις υποχρεώσεις τους προς το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Άρθρο 12
Επένδυση διαθεσίµων του Επικουρικού Κεφαλαίου
Το σύνολο των διαθεσίµων του Επικουρικού Κεφαλαίου τοποθετείται σε ευρώ, σε
τραπεζικές καταθέσεις και σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος διάρκειας µέχρι ενός
έτους, οι οποίοι εκδίδονται από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία αποδέχονται
τις καταθέσεις ή εκδίδουν τους τίτλους σταθερού εισοδήµατος πρέπει να έχουν
αξιολογηθεί πιστοληπτικά τουλάχιστον ως επενδυτικού βαθµού (investment grade) από
έναν διεθνώς αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (credit rating agency). Το σύνολο των
διαθεσίµων του Επικουρικού Κεφαλαίου πρέπει να µπορεί να ρευστοποιηθεί
αυθηµερόν (same day value).

Άρθρο 13
Αντίθετες συναλλαγές
Κατά την ενεργοποίηση του Επικουρικού Κεφαλαίου, το Μέλος του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών που αναλαµβάνει την υλοποίηση των διαδικαστικών πράξεων για την άρση
των εκκρεµοτήτων ως προς την εκκαθάριση οφείλει να προβεί άµεσα σε αντίθετες
συναλλαγές προς τις εκκρεµείς συναλλαγές του υπερήµερου Μέλους, ή άλλες
συµβάσεις, για την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων του υπερήµερου Μέλους προς την
εκκαθάριση, ακόµη και αν οι τελευταίες δεν είναι ληξιπρόθεσµες, εφόσον ο
διακανονισµός των Εκκρεµών Συναλλαγών δεν καλύπτεται από χρηµατικά διαθέσιµα ή
κινητές αξίες του Μέλους ή των πελατών του για λογαριασµό των οποίων
εκτελέσθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 14
Παράγοντες προσδιορισµού του Ορίου Εισαγωγής Εντολών
1.
Το ανώτατο ύψος της αξίας των εντολών που Μέλος δικαιούται να εισάγει στο
ΟΑΣΗΣ προς εκτέλεση προσδιορίζεται από τους εξής παράγοντες:
α) το ύψος των εκκρεµών συναλλαγών που έχει καταρτίσει Μέλος στην Αγορά
Αξιών του Χ.Α.,
β) το ύψος της Μερίδας του Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο,
γ) το Συντελεστή Ατοµικής Κάλυψης του Μέλους,
δ) τον Κίνδυνο Τριηµέρου,
ε) τον Κίνδυνο της Ηµέρας Υπολογισµού, και
στ) το Σύνολο της Εγγυοδοσίας του Μέλους.

Άρθρο 15
Κίνδυνος Τριηµέρου
1.
Για κάθε Ηµέρα Υπολογισµού λαµβάνονται υπόψη οι εκκρεµότητες των τριών
προηγούµενων εργάσιµων ηµερών (εκκρεµότητες Τριηµέρου) και τυχόν εκκρεµότητες
ως προς το διακανονισµό από συναλλαγές των προηγούµενων αυτών ηµερών.
2.
Ο Κίνδυνος Τριηµέρου της Ηµέρας Υπολογισµού (Τ) για κάθε Ηµέρα
Συνεδρίασης στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. υπολογίζεται σύµφωνα µε τις συναλλαγές
κάθε µιας από τις τρεις προηγούµενες Ηµέρες Συνεδρίασης του Χ.Α. Οι τρεις Ηµέρες
Συνεδρίασης (Τ-1, Τ-2 και Τ-3) που προηγούνται της Ηµέρας Υπολογισµού αποτελούν
την Περίοδο Υπολογισµού ως προς την Ηµέρα Υπολογισµού. Επιπροσθέτως
λαµβάνονται υπόψη τυχόν εκκρεµότητες ως προς το διακανονισµό συναλλαγών που
αφορούν σε Ηµέρες Συνεδρίασης προγενέστερες της Τ-3. Ο Κίνδυνος Τριηµέρου της
Ηµέρας Υπολογισµού (Τ) ως προς την Περίοδο Υπολογισµού µπορεί να υπολογίζεται
µετά τη λήξη της συνεδρίασης της προηγούµενης ηµέρας της Ηµέρας Υπολογισµού.
3.
Για τον υπολογισµό του Κινδύνου Τριηµέρου κάθε Μέλους από τις συναλλαγές
που το Μέλος έχει καταρτίσει και οι οποίες δεν έχουν ακόµη διακανονισθεί την Ηµέρα
Υπολογισµού, λαµβάνονται υπόψη:
α) Ο Γενικός Κίνδυνος Τριηµέρου (ΓΚΤΡΙΗΜΕΡΟΥ) και ο Ειδικός Κίνδυνος
Τριηµέρου (ΕΚΤΡΙΗΜΕΡΟΥ) από τις µη διακανονισθείσες συναλλαγές των
προηγούµενων εργάσιµων ηµερών και
β) Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την αποτίµηση σε τιµές κλεισίµατος
Τ-1 (mark to market) όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων, των
προηγούµενων ηµερών, του Μέλους προς την εκκαθάριση (εφεξής «ΜΜ»).
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4.
Ο συνολικός Κίνδυνος Τριηµέρου (ΚΤΡΙΗΜΕΡΟΥ) ενός Μέλους την Ηµέρα
Υπολογισµού προκύπτει από το άθροισµα του Γενικού Κινδύνου Τριηµέρου του
Μέλους, του Ειδικού Κινδύνου Τριηµέρου του Μέλους και του ΜΜ του Μέλους.

Άρθρο 16
Υπολογισµός Γενικού Κινδύνου Τριηµέρου
1.

Ο υπολογισµός του Γενικού Κινδύνου Τριηµέρου γίνεται ως εξής:
α) Καταρχήν προσδιορίζεται η Καθαρή Ποσότητα Μη Συµψηφιζοµένων
Αγορών (ΚΠΜΣΑ) ή Πωλήσεων (ΚΠΜΣΠ) της συγκεκριµένης κινητής αξίας
για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Ο προσδιορισµός
αυτός γίνεται ως εξής:


Εάν ο όγκος (σε τεµάχια) των αγορών που έχει καταρτίσει το Μέλος σε
συγκεκριµένη κινητή αξία κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου
Υπολογισµού είναι µεγαλύτερος από αυτόν των πωλήσεων, η διαφορά αυτή
αποτελεί την Καθαρή Ποσότητα Μη Συµψηφιζοµένων Αγορών (ΚΠΜΣΑ).



Αντίστροφα, αν ο όγκος (σε τεµάχια) των πωλήσεων που έχει καταρτίσει το
Μέλος σε συγκεκριµένη κινητή αξία είναι µεγαλύτερος από αυτόν των
αγορών, η διαφορά αυτή αποτελεί την Καθαρή Ποσότητα Μη
Συµψηφιζοµένων Πωλήσεων (ΚΠΜΣΠ).

β) Στη συνέχεια η ΚΠΜΣΑ ή ΚΠΜΣΠ κάθε µιας από τις τρεις Ηµέρες
Συνεδρίασης που προηγούνται της Ηµέρας Υπολογισµού, κάθε Μέλους,
πολλαπλασιάζεται µε την τιµή κλεισίµατος της συγκεκριµένης κινητής αξίας
κατά την Ηµέρα Συνεδρίασης που προηγείται της Ηµέρας Υπολογισµού (Τ-1)
και υπολογίζεται για κάθε Μέλος και για κάθε κινητή αξία η Ηµερήσια Αξία Μη
Συµψηφιζοµένων Αγορών (ΗΑΜΣΑ) ή Πωλήσεων (ΗΑΜΣΠ) για την κάθε
Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Σε περίπτωση αποκοπής
δικαιώµατος σε εκτέλεση εταιρικής πράξης, για τους σκοπούς του υπολογισµού
του κινδύνου των συναλλαγών που αφορούν ηµεροµηνίες προ της αποκοπής η
τιµή κλεισίµατος θα αναπροσαρµόζεται βάσει της εταιρικής πράξης. Σε
περίπτωση αποκοπής µερίσµατος για τους σκοπούς του υπολογισµού του
κινδύνου των συναλλαγών που αφορούν ηµεροµηνίες προ της αποκοπής στην
τιµή κλεισίµατος προστίθεται και το ποσό του µερίσµατος. Για δε τις
συναλλαγές οµολόγων ως τιµή κλεισίµατος λαµβάνεται η τιµή της τελευταίας
συναλλαγής της ηµέρας. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο
µαθηµατικό τύπο:

∑
(∑

Αi = (
Πi =

k

∑ π )Ρ
-∑ α ) Ρ

αik -

k

ik

i

εάν

k

πik

ik

∑
∑
k

i

εάν

k

k

Όπου
Αi = ΗΑΜΣΑ κινητής αξίας i
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∑
<∑

αik >
αik

πik

k
k

πik

Πi = ΗΑΜΣΠ κινητής αξίας i
i = κινητή αξία
k = συναλλαγές ηµέρας στη κινητή αξία i
Ρi = τιµή κλεισίµατος στη κινητή αξία i την Ηµέρα Συνεδρίασης (Τ-1)
αi = αγορές σε τεµάχια
πi = πωλήσεις σε τεµάχια
γ) Η ΗΑΜΣΠ κάθε κινητής αξίας για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου
Υπολογισµού πολλαπλασιάζεται µε το ποσοστό Γενικού Κινδύνου, όπως
προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και το γινόµενο που
προκύπτει αθροίζεται ως προς όλες τις κινητές αξίες για κάθε Ηµέρα
Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Αντίστοιχα, η ΗΑΜΣΑ κάθε κινητής
αξίας για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού
πολλαπλασιάζεται µε το ποσοστό Γενικού Κινδύνου, όπως προσδιορίζεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και το γινόµενο που προκύπτει αθροίζεται
ως προς όλες τις κινητές αξίες για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου
Υπολογισµού. Η απόλυτη τιµή της διαφοράς των δυο παραπάνω αθροισµάτων
αποτελεί τον Γενικό Κίνδυνο της κάθε Ηµέρας Συνεδρίασης της Περιόδου
Υπολογισµού. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό
τύπο:
ΓΚ Τ-r = |

∑
i

(Αi *%ΓΚi) -

∑
i

(Πi*%ΓΚi) |

Όπου
ΓΚ Τ-r = Γενικός Κίνδυνος της Ηµέρας Συνεδρίασης T-r, όπου r =1ως 3
i

= κινητή αξία

Αi = ΗΑΜΣΑ κινητής αξίας i
Πi = ΗΑΜΣΠ κινητής αξίας i
ΓΚi = ποσοστό Γενικού Κινδύνου που αντιστοιχεί στην κατηγορία του αξιόγραφου i
2.
Το ποσοστό Γενικού Κινδύνου (ΓΚ) ορίζεται σε 15% για τις µετοχές και 7,5%
για τα οµόλογα.
3.
Ο Γενικός Κίνδυνος Τριηµέρου (ΓΚΤΡΙΗΜΕΡΟΥ) για κάθε Μέλος ισούται µε το
άθροισµα του Γενικού Κινδύνου της κάθε Ηµέρας Συνεδρίασης για όλες τις Ηµέρες
Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού, καθώς και του Γενικού Κινδύνου των
συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν σε Ηµέρες Συνεδρίασης προγενέστερες της Τ-3
και για τις οποίες υπάρχουν εκκρεµότητες ως προς τον διακανονισµό τους, σύµφωνα µε
το ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
ΓΚΤΡΙΗΜΕΡΟΥ = ΓΚΤ-1 + ΓΚΤ-2 + ΓΚΤ-3+ ... + ΓΚΤ-ν
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όπου ν= Ηµέρες συνεδρίασης για τις οποίες υπάρχουν Εκκρεµείς Συναλλαγές

Άρθρο 17
Υπολογισµός Ειδικού Κινδύνου (ΕΚ) Τριηµέρου
1.
Για τον υπολογισµό του Ειδικού Κινδύνου Τριηµέρου Μέλους η ΗΑΜΣΑ κάθε
κινητής αξίας για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού
πολλαπλασιάζεται µε το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου, όπως προσδιορίζεται στις
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου και το γινόµενο που προκύπτει αθροίζεται
ως προς όλες τις κινητές αξίες για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου
Υπολογισµού. Αντίστοιχα, η ΗΑΜΣΠ
κάθε κινητής αξίας για κάθε Ηµέρα
Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού πολλαπλασιάζεται µε το ποσοστό Ειδικού
Κινδύνου, όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου και το
γινόµενο που προκύπτει αθροίζεται ως προς όλες τις κινητές αξίες για κάθε Ηµέρα
Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Το άθροισµα των δυο παραπάνω
αθροισµάτων αποτελεί τον Ειδικό Κίνδυνο της κάθε Ηµέρας Συνεδρίασης της
Περιόδου Υπολογισµού. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό
τύπο:
ΕΚ Τ-r =

∑
i

(Αi *%ΕΚi) +

∑
i

(Πi*%ΕΚi)

όπου
EΚ Τ-r = Ειδικός Κίνδυνος της Ηµέρας Συνεδρίασης T-r, όπου r =1ως 3
i

= κινητή αξία

Αi = ΗΑΜΣΑ κινητής αξίας i η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου
16 της παρούσας απόφασης.
Πi = ΗΑΜΣΠ κινητής αξίας i η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου
16 της παρούσας απόφασης.
ΕΚi = ποσοστό Ειδικού Κινδύνου της κινητής αξίας i
2.

Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου για τις µετοχές ορίζεται:
α) στο 100 % για τις µετοχές υπό αναστολή, εκτός της περίπτωσης i)
προσωρινής αναστολής λόγω διενέργειας εταιρικών πράξεων καιii) αναστολής
λόγω µη έγκαιρης, κατά τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις αποστολής
ενηµέρωσης από την εκδότρια των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το
ποσοστό Ειδικού Κινδύνου στην ως άνω περίπτωση (ii) ανέρχεται στο 100%
εφόσον η αναστολή διαρκέσει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο
εργάσιµων ηµερών.
β) στο 100% για τις µετοχές υπό επιτήρηση και τις µετοχές της κατηγορίας
ειδικών χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών,
γ) στο 10% για τις υπόλοιπες µετοχές.
10

3.

Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου για τα οµόλογα ορίζεται στο 5%.

4.
Ο Ειδικός Κίνδυνος Τριηµέρου (ΕΚΤΡΙΗΜΕΡΟΥ) κάθε Μέλους ισούται µε το
άθροισµα του Ειδικού Κινδύνου του Μέλους της κάθε Ηµέρας Συνεδρίασης για όλες
τις Ηµέρες Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού, καθώς και του Ειδικού Κινδύνου
των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν σε Ηµέρες Συνεδρίασης προγενέστερες της
Τ-3 και για τις οποίες υπάρχουν εκκρεµότητες ως προς το διακανονισµό τους, σύµφωνα
µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
ΕΚΤΡΙΗΜΕΡΟΥ = ΕΚΤ-1 + ΕΚΤ-2 + ΕΚΤ-3+ ... + ΕΚΤ-ν
όπου ν= Ηµέρες συνεδρίασης για τις οποίες υπάρχουν Εκκρεµείς Συναλλαγές

Άρθρο 18
ΜΜ Μέλους
1.
Με βάση την Ηµέρα Υπολογισµού (Τ), ανευρίσκεται για κάθε κινητή αξία, στην
οποία το Μέλος κατήρτισε συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών κατά την Περίοδο Υπολογισµού, καθώς και σε Ηµέρες Συνεδρίασης
προγενέστερες της Τ-3 για τις οποίες υπάρχουν εκκρεµότητες ως προς το διακανονισµό
των συναλλαγών:
α) Η αξία όλων των αγορών και όλων των πωλήσεων αυτής της κινητής αξίας
από το Μέλος κατά την Περίοδο Υπολογισµού στις τιµές στις οποίες
καταρτίστηκαν οι συναλλαγές.
β) Η αξία που θα είχαν οι εν λόγω συναλλαγές αποτιµώµενες στην τιµή
κλεισίµατος της Ηµέρας Συνεδρίασης που προηγείται της Ηµέρας
Υπολογισµού, δηλαδή της Τ-1. Για το σκοπό αυτό πολλαπλασιάζεται ο όγκος
(σε τεµάχια) των κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείµενο αγορών από το
Μέλος κατά την Περίοδο Υπολογισµού επί την τιµή κλεισίµατος της κινητής
αξίας την Τ-1 και ο όγκος (σε τεµάχια) των κινητών αξιών που αποτέλεσαν
αντικείµενο πωλήσεων από το Μέλος κατά την Περίοδο Υπολογισµού επί την
τιµή κλεισίµατος της κινητής αξίας την Τ-1.
2.

Ως ΜΜ για κάθε κινητή αξία (ΜΜΚΑ) ορίζεται η διαφορά µεταξύ
α) της διαφοράς της αξίας Αγορών Περιόδου Υπολογισµού (Α Περιόδου
Υπολογισµού) από την αξία Αγορών της ίδιας Περιόδου αποτιµώµενη σε τιµές
κλεισίµατος Τ-1 (Α’ Περιόδου Υπολογισµού) από
β) τη διαφορά της αξίας Πωλήσεων Περιόδου Υπολογισµού (Π Περιόδου
Υπολογισµού) από την αξία Πωλήσεων της ίδιας Περιόδου αποτιµώµενη σε
τιµές κλεισίµατος Τ-1 (Π’ Περιόδου Υπολογισµού)
(MΜΚΑ= [(Π’Τριηµέρου) - (ΠΤριηµέρου)] – [(Α’Τριηµέρου) - (ΑΤριηµέρου)]

3.
Ως ΜΜ Μέλους ορίζεται το άθροισµα του ΜΜ όλων των κινητών αξιών στις
οποίες το Μέλος κατήρτισε συναλλαγές κατά την περίοδο υπολογισµού, καθώς και σε
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Ηµέρες Συνεδρίασης προγενέστερες της Τ-3 για τις οποίες υπάρχουν εκκρεµότητες ως
προς το διακανονισµό των συναλλαγών.

Άρθρο 19
Κίνδυνος Ηµέρας Υπολογισµού
1.
Κατά την Ηµέρα Υπολογισµού υπολογίζεται ο κίνδυνος από την συµµετοχή του
Μέλους την ηµέρα αυτή στην συνεδρίαση της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών (Κίνδυνος Ηµέρας Υπολογισµού - ΚΤ).
2.

Για τον υπολογισµό του Κινδύνου Ηµέρας Υπολογισµού λαµβάνονται υπόψη
α) οι καταρτισθείσες την ηµέρα αυτή συναλλαγές του Μέλους και
β) οι ανεκτέλεστες εντολές που έχει εισάγει το Μέλος στο ΟΑΣΗΣ.

3.
Για τον υπολογισµό του κινδύνου των συναλλαγών κατά την Ηµέρα
Υπολογισµού, προσδιορίζεται ανά κινητή αξία η αξία των Αγορών και Πωλήσεων στις
τιµές στις οποίες καταρτίστηκαν οι συναλλαγές. Ο υπολογισµός του κινδύνου των
συναλλαγών για την κινητή αξία i γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο,
ο οποίος περιλαµβάνει δύο συνιστώσες που αντιστοιχούν στο Γενικό και τον Ειδικό
Κίνδυνο συναλλαγών:
K trades i= (( |
/ 2))

∑
j

Α ji -

∑

Π ji | ) * (%ΓΚi / 2) ) + ( (

j

∑
j

Α ji +

∑

Π ji ) * (%EΚi

j

όπου j = πράξη της κινητής αξίας i
Α ji = αξία πράξης αγοράς j της κινητής αξίας i
Π ji = αξία πράξης πώλησης j της κινητής αξίας i
ΓΚi = ποσοστό Γενικού Κινδύνου της κινητής αξίας i σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 16, της παρούσας απόφασης
ΕΚi = ποσοστό Ειδικού Κινδύνου της κινητής αξίας i σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 17, της παρούσας απόφασης
4.
Για τον υπολογισµό του κινδύνου ανεκτέλεστων εντολών συγκεκριµένης
κινητής αξίας της Ηµέρας Υπολογισµού, υπολογίζεται το άθροισµα της αξίας των
εντολών Αγοράς και της αξίας των εντολών Πωλήσεως που έχει εισαγάγει το Μέλος
στο ΟΑΣΗΣ και πολλαπλασιάζεται µε το ήµισυ του αθροίσµατος των ποσοστών
Γενικού και Ειδικού Κινδύνου της συγκεκριµένης κινητής αξίας, όπως προσδιορίζονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 17
αντίστοιχα. Για τις ελεύθερες εντολές και τις εντολές στο κλείσιµο η αξία των εντολών
αγοράς και των εντολών πώλησης υπολογίζεται µε βάση την τιµή της τελευταίας
συναλλαγής, ή εφόσον δεν έχουν πραγµατοποιηθεί συναλλαγές την Ηµέρα
Συνεδρίασης, µε βάση την τελευταία διαθέσιµη τιµή κλεισίµατος. Ο Κίνδυνος
Ανεκτέλεστων Εντολών της Ηµέρας Υπολογισµού (Κorders i) για την κινητή αξία i
υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
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Κorders i = ( (

∑

Αorders ji +

j

∑

Πorders ji) * (%ΓΚi +% ΕΚi)/2)

j

όπου j = εντολή της κινητής αξίας i
Αorders ji = αξία εντολής αγοράς j της κινητής αξίας i
Πorders ji = αξία εντολής πώλησης j της κινητής αξίας i
ΓΚi = ποσοστό Γενικού Κινδύνου της κινητής αξίας i σύµφωνα µε το άρθρο 16, παρ. 2
της παρούσας απόφασης
ΕΚi = ποσοστό Ειδικού Κινδύνου της κινητής αξίας i σύµφωνα µε το άρθρο 17, παρ. 2
και 3 της παρούσας απόφασης
5.
Ο Κίνδυνος Ηµέρας Υπολογισµού (ΚT) ορίζεται ως το άθροισµα του Κινδύνου
Συναλλαγών που καταρτίστηκαν κατά την Ηµέρα Υπολογισµού και του Κινδύνου
Ανεκτέλεστων Εντολών της ίδιας ηµέρας για το σύνολο των κινητών αξιών, σύµφωνα
µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
ΚT =

∑

( Κ trades i + K orders i)

i

όπου i = κινητή αξία
Κ trades i = κίνδυνος συναλλαγών της κινητής αξίας i
K orders i = κίνδυνος ανεκτέλεστων εντολών της κινητής αξίας i

Άρθρο 20
Συντελεστής Ατοµικής Κάλυψης
1.

Ο Συντελεστής Ατοµικής Κάλυψης Μέλους ορίζεται στο 30%.

2.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται σε έκτακτες περιπτώσεις για λόγους
προστασίας της οµαλής εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών, να
αναπροσαρµόζει για συγκεκριµένο Μέλος, ή για όλα τα Μέλη, τον Συντελεστή Ατοµικής
Κάλυψης, όσον αφορά τις παρεχόµενες Ασφάλειες από το Μέλος.
3.
Για τα νέα Μέλη ο Συντελεστής Ατοµικής Κάλυψης όσον αφορά τις παρεχόµενες
Ασφάλειες από το Μέλος ορίζεται στο 100% µέχρι τον αµέσως επόµενο υπολογισµό του
ελάχιστου ύψους του Επικουρικού Κεφαλαίου µετά την πάροδο 24 µηνών.

Άρθρο 21
Σύνολο εγγυοδοσίας
1.
Το Όριο των συναλλαγών κάθε Μέλους εξαρτάται από την Εγγυοδοσία που
παρέχεται από αυτό για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως προς την
εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζει στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.
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2.

Η εγγυοδοσία κάθε Μέλους αποτελείται από:
α) την αξία της Μερίδας του Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο και
β) τις Ασφάλειες που παρέχει το Μέλος υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου.

3.
Οι ασφάλειες που µπορεί να παρέχει Μέλος υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου
δύνανται να συνίστανται σε µετρητά και σε εγγυήσεις τρίτων υπέρ του Επικουρικού για
λογαριασµό Μέλους.
4.
Εγγυήσεις τρίτων υπέρ του Επικουρικού για λογαριασµό Μέλους έχουν τη
µορφή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από τράπεζα που λειτουργεί σε κράτος
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την οποία, κατόπιν απλής αιτήσεως του
διαχειριστή του Επικουρικού, η εκδότρια τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει αµέσως
το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή µέρος αυτού, ως προς το οποίο το Επικουρικό θα
ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, χωρίς η εκδότρια τράπεζα να
δικαιούται να αντιτάξει οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις του Μέλους, υπέρ του
οποίου εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή, ή και οποιουδήποτε τρίτου. Οι εγγυήσεις υπέρ
του Επικουρικού Κεφαλαίου παρέχονται προς το διαχειριστή του ως εκπροσώπου του
Επικουρικού Κεφαλαίου. ∆εν γίνονται αποδεκτές εγγυητικές επιστολές εφόσον αυτές
εκδίδονται προς κάλυψη ιδίων υποχρεώσεων του εκδότη έναντι του Επικουρικού ως
Μέλους του Επικουρικού. Οι όροι της εγγυητικής επιστολής καθορίζονται από το
διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου και έχουν τυποποιηµένο περιεχόµενο.
Εγγυητικές επιστολές που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση δεν γίνονται
αποδεκτές από το διαχειριστή του Επικουρικού.

Άρθρο 22
∆εσµευθείσα Εγγυοδοσία Μέλους
Η ∆εσµευθείσα Εγγυοδοσία Μέλους για τον Κίνδυνο Τριηµέρου αντιστοιχεί στο ύψος
της Εγγυοδοσίας που πρέπει να έχει δεσµεύσει το Μέλος για την κάλυψη των
συναλλαγών που κατήρτισε κατά την Περίοδο Υπολογισµού και οι οποίες (συναλλαγές)
δεν έχουν ακόµη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί. Η ∆εσµευθείσα Εγγυοδοσία για
Κίνδυνο Τριηµέρου ισούται µε το γινόµενο του Κινδύνου Τριηµέρου του Μέλους επί
τον Συντελεστή Ατοµικής Κάλυψης.

Άρθρο 23
∆ιαθέσιµη Εγγυοδοσία Μέλους
Για τον υπολογισµό της ∆ιαθέσιµης Εγγυοδοσίας του Μέλους αφαιρείται πριν την
έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και πριν
εισαχθούν από το Μέλος εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ από το
Σύνολο της Εγγυοδοσίας του Μέλους η ∆εσµευθείσα Εγγυοδοσία για τον Κίνδυνο
Τριηµέρου.
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Άρθρο 24
Όριο Εισαγωγής Εντολών Μέλους
1.
Κάθε ηµέρα υπολογισµού, κάθε Μέλος επιτρέπεται να εισαγάγει εντολές στο
ΟΑΣΗΣ µόνον εφόσον ο κίνδυνος που αντιστοιχεί στις εντολές αυτές δεν υπερβαίνει το
διαµορφώµενο προοδευτικώς σε κάθε χρονικό σηµείο της συνεδρίασης της Ηµέρας
Υπολογισµού όριο εισαγωγής εντολών Μέλους.
2.
Ο κίνδυνος των προς εισαγωγή εντολών υπολογίζεται ως το γινόµενο της αξίας
της εντολής επί του ηµίσεως του αθροίσµατος των ποσοστών Γενικού και Ειδικού
κινδύνου της συγκεκριµένης κινητής αξίας.
3.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών και πριν εισαχθούν από το Μέλος εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στο
ΟΑΣΗΣ υπολογίζεται το όριο εισαγωγής εντολών Μέλους ως το πηλίκο της ∆ιαθέσιµης
Εγγυοδοσίας Μέλους µε τον Συντελεστή Ατοµικής Κάλυψης και καταχωρείται στο
Σύστηµα Συναλλαγών ΟΑΣΗΣ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
4.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αφαιρείται προοδευτικώς από το όριο
εισαγωγής εντολών Μέλους ο Κίνδυνος Ηµέρας Υπολογισµού, όπως αυτός εκάστοτε
διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ηµέρας Υπολογισµού.

Άρθρο 25
Τρόπος υπολογισµού
Από τους υπολογισµούς της απόφασης αυτής εξαιρούνται οι προσυµφωνηµένες
συναλλαγές, οι οποίες εκκαθαρίζονται διµερώς και δεν θέτουν σε κίνδυνο το σύστηµα
εκκαθάρισης συναλλαγών της αγοράς αξιών του Χ.Α.

Άρθρο 26
Υπολογισµός της ζηµίας του Κεφαλαίου
Εφόσον λόγω της ενεργοποίησης του Επικουρικού Κεφαλαίου, κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 13 του άρθρου 6 του ν.2471/1997, περιέλθουν στην κατοχή του
Επικουρικού Κεφαλαίου κινητές αξίες των οποίων η διαπραγµάτευση στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει ανασταλεί, τότε για τον υπολογισµό της προξενηθείσας
ζηµίας του Επικουρικού Κεφαλαίου, η οποία απαιτείται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 13 του εν λόγω άρθρου 6 για την κατάπτωση των εγγυητικών
επιστολών, οι κινητές αξίες που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγµάτευσης για
οποιοδήποτε λόγο αποτιµώνται µε µηδενική αξία.

Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις
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1.
Εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκοµισθεί από τα Μέλη ως κάλυψη,
σύµφωνα µε την µε αριθµό 6226/90/19.11.1996 (ΦΕΚ Β΄/1095/5.12.1996) Απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εξακολουθούν να
εγγυώνται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μελών, µέχρι την προηγούµενη
ηµέρα έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης. Τα Μέλη, ανεξαρτήτως της διάρκειας
των εγγυητικών επιστολών που έχουν προσκοµισθεί κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται
να τις αντικαταστήσουν µε νέες οι οποίες θα εκδοθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 21 και θα ισχύουν από την ηµέρα έναρξης ισχύος της
παρούσας Απόφασης.
2.
Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας Απόφασης, εφόσον η αύξηση της
Μερίδας Μέλους του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι µεγαλύτερη του 50% της αξίας της
Μερίδας πριν την έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής, τότε το εν λόγω Μέλος
δικαιούται, ως προς το υπερβάλλον του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό, αντί
της καταβολής µετρητών προς επαύξηση της µερίδας του, να προσκοµίσει αποδεκτές
εγγυήσεις υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 21, οι οποίες λήγουν στις 9.1.2007. Οι κατά τα ανωτέρω προσκοµιζόµενες
αποδεκτές εγγυήσεις υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου αποτελούν τµήµα της µερίδας
του Μέλους και καταπίπτουν στο σύνολό τους σε περίπτωση που, λόγω ενεργοποίησης
του Επικουρικού Κεφαλαίου, τα διαθέσιµά του Επικουρικού Κεφαλαίου ενδέχεται να
µην επαρκούν για τη χρηµατοδότηση των συναλλαγών στις οποίες οφείλει να προβεί.
Οι εγγυήσεις αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη για τον επιµερισµό των προσόδων από την
περιουσία του Επικουρικού Κεφαλαίου. Η συνολική αξία των ανωτέρω αναφερόµενων
εγγυήσεων για κάθε Μέλος δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό 25% σε σχέση µε την
κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 8 υπολογιζόµενη αξία της Μερίδας του Μέλους
κατά το τρέχον Ηµερολογιακό Τρίµηνο.
3.
Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης
καταβολή χρηµάτων από το Επικουρικό Κεφάλαιο σε Μέλη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της παρούσας Απόφασης, θα πραγµατοποιηθεί ένα
µήνα από την έναρξη ισχύος της Απόφασης. Για το διάστηµα αυτό τα ανωτέρω
χρηµατικά ποσά θα παραµείνουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο ως ασφάλειες του
στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 της παρούσας Απόφασης και µπορούν
να χρησιµοποιηθούν προσωρινά για την κάλυψη άµεσης ρευστότητας του Επικουρικού
Κεφαλαίου (bridge financing).
4.
Το ελάχιστο ύψος του Επικουρικού Κεφαλαίου για το χρονικό διάστηµα από
την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης ως τις 31.12.2006 θα υπολογιστεί από το
διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου µε βάση τα στοιχεία του Ηµερολογιακού
Τριµήνου 1.4.2006 – 30.6.2006 και θα δηµοσιευτεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, το αργότερο µέχρι την ηµέρα έναρξης της ισχύος της
παρούσας Απόφασης. Η πρώτη αναπροσαρµογή της Μερίδας των Μελών θα γίνει µετά
τη λήξη του τελευταίου τριµήνου του 2006.

Άρθρο 28
Τελικές διατάξεις
1.

Από την έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής καταργούνται:
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α) Η µε αριθµό 6226/90/19.11.1996 (ΦΕΚ Β΄/1095/5.12.1996) Απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
β) Η µε αριθµό 7262/104/8.4.1997 (ΦΕΚ Β΄/346/2.5.1997) Απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
γ) Η µε αριθµό 7270/106/13.5.1997 (ΦΕΚ Β΄/417/23.5.1997) Απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2.
Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(τεύχος Β΄).
3.
Η παρούσα ισχύει δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάµπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα Μέλη
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