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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
2/621/12.7.2012 

του Διοικητικού Συμβουλίου 
────────────────── 

 
Θέμα : Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 
3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του 
χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.». 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
Αφού έλαβε υπόψη : 

 

1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες 

εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’/210/2.11.2004). 

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). 

3. Tην από 6.7.2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

4. Τις εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Άρθρο 1 
 

1. Αμοιβαία κεφάλαια τα οποία αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού 
δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.» επιτρέπεται να τοποθετούν το καθαρό 
ενεργητικό τους σε μετοχές της εταιρείας «COCA COLA E.E.E. A.E.» σε ποσοστό έως 
35%. 
 

Άρθρο 2 
 
1. Το ποσοστό επένδυσης επί του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε 
μετοχές της εταιρείας «COCA COLA E.E.E. A.E.» πρέπει να είναι ανάλογο της 
βαρύτητας της εν λόγω μετοχής στη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός 
Δείκτης Τιμών Χ.Α.» και θα υπολογίζεται σε ημερήσια βάση. 
 
2. Η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνει στο πλήρες 
ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου που αναπαράγει τη σύνθεση του 
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χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.», στο απλοποιημένο 
ενημερωτικό δελτίο του, καθώς και στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του ειδική 
αναφορά σχετικά με την ανωτέρω αύξηση του επενδυτικού ορίου τής παραγράφου 1 
του άρθρου 24 του ν. 3283/2004. 
 

Άρθρο 3 
 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Προϋπολογισμού. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).   
 

 
 

Η Γραμματέας   
   
 

Χριστίνα Νικολιά  
 
 

 

   
Ο Πρόεδρος   Ο Β΄ Αντιπρόεδρος  

   
   

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος  Ξενοφών  Αυλωνίτης  
   
 Τα μέλη 

 

 

 
 

  

Δημήτριος Αυγητίδης   Σωκράτης Λαζαρίδης   
   
   

Ιωάννης Γούσιος  Γεώργιος Μούζουλας   


