ΑΠΟΦΑΣΗ
7/397/13.9.2006
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
──────────────────
Θέµα : Σύναψη δανείου από ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν.
3371/2005.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη :
1.
Την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005 «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/178/14.7.2005).
2.
Το 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
1.
Η ανώνυµη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (εφεξής Α.Ε.Ε.Χ.)
επιτρέπεται να συνάπτει σύµβαση δανείου µε πιστωτικό ίδρυµα που έχει την
καταστατική του έδρα σε χώρα µέλος του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) µόνο για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 30 του ν. 3371/2005.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο της Α.Ε.Ε.Χ. εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης δανείου
και κάθε τροποποίησή της.
Άρθρο 2
Η Α.Ε.Ε.Χ. αναφέρει λεπτοµερώς στην έκθεση διαχείρισης του διοικητικού της
συµβουλίου τη σύναψη δανείου, τα κύρια χαρακτηριστικά της σύµβασης δανείου,
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τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτήν και προβαίνει σε αξιολόγηση της χρήσης
των δανειακών κεφαλαίων.
Άρθρο 3
1.
Το διοικητικό συµβούλιο της Α.Ε.Ε.Χ. καθορίζει τη διαδικασία
παρακολούθησης της σύµβασης δανείου περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεων που
έχουν αναληφθεί και µετρά τη συµβολή των δανειακών κεφαλαίων στο γενικότερο
επενδυτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της.
2.
Η Α.Ε.Ε.Χ. διαθέτει την κατάλληλη λογιστική και πληροφοριακή υποδοµή
και τα κατάλληλα µέσα για την αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση των
κινδύνων που αναλαµβάνει ως αποτέλεσµα της σύµβασης δανείου.
3.
Η Α.Ε.Ε.Χ. λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε το όριο της παραγράφου 6
του άρθρου 30 του ν. 3371/2005 να τηρείται σε ηµερήσια βάση. Τα επενδυτικά όρια
του άρθρου 31 του ν. 3371/2005 ισχύουν επί της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου
της Α.Ε.Ε.Χ. συµπεριλαµβανοµένων των δανειακών κεφαλαίων. Σε περίπτωση που
για λόγους ανωτέρας βίας σηµειωθεί απόκλιση από τα επενδυτικά όρια του άρθρου
31 του ν. 3371/2005, η Α.Ε.Ε.Χ. οφείλει να προβεί σε διόρθωσή τους εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών.
Άρθρο 4
1.
Oι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2.
Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
3.
Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Β’).
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης
Τα Μέλη
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