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Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο.  

Η παρούσα πολιτική της ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ( «η Εταιρεία») θεσπίζεται στο πλαίσιο 

σχετικής υποχρέωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 (δ) και 32 του ν. 4706/2020, 

στα οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, στην έννοια των 

οποίων εμπίπτει η Εταιρεία ως εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ως επιχείρηση που παρέχει 

υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε επενδυτές, αναπτύσσουν και δημοσιοποιούν πολιτική για την 

ενεργό συμμετοχή, η οποία περιγράφει τον τρόπο που ενσωματώνουν την ενεργό συμμετοχή των μετόχων 

στην επενδυτική στρατηγική τους. Η πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούν τις 

εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις όσον αφορά σημαντικά ζητήματα, στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική, η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση και 

κίνδυνος, η διάρθρωση του κεφαλαίου, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η εταιρική 

διακυβέρνηση, η διεξαγωγή διαλόγου με τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις, η άσκηση 

δικαιωμάτων ψήφου και άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές, η συνεργασία με άλλους 

μετόχους και η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους φορείς των εταιρειών στις οποίες γίνονται 

επενδύσεις, καθώς και η διαχείριση υφιστάμενων ή ενδεχόμενων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 

που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους. 

Η παρούσα πολιτική ενσωματώνει και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από το άρθρο 21 της 

απόφασης 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές 

απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, 

διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης», 

σύμφωνα με το οποίο οι ΑΕΔΑΚ οφείλουν να θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές στρατηγικές για 

τον προσδιορισμό του χρόνου και του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από 

χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται, προς το 

αποκλειστικό συμφέρον του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ και οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα και διαδικασίες για:  

α) την παρακολούθηση αντίστοιχων εταιρικών γεγονότων,  

β) τη διασφάλιση της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την 

επενδυτική πολιτική του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ,  

γ) την πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της άσκησης των δικαιωμάτων 

ψήφου. 

II. Πεδίο Εφαρμογής. 

Η παρούσα πολιτική καθορίζει τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής της Εταιρείας σε σχέση με μετοχές 

εταιρειών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (εφεξής «εισηγμένες 

εταιρείες») εφόσον συμπεριλαμβάνονται είτε στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ είτε στα 

χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρεία υπό την προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση 

η Εταιρεία έχει λάβει από τον πελάτη εξουσιοδότηση περί άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου για 

λογαριασμό του πελάτη (εφεξής «υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια»). 

ΙΙΙ. Ενεργός Συμμετοχή της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο ενεργού συμμετοχής της στις εισηγμένες εταιρείες, μετοχές των οποίων 

συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, προβαίνει στις εξής ενέργειες: 

1. Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρείας παρακολουθεί τις εισηγμένες εταιρείες, στις οποίες 

πραγματοποιούνται επενδύσεις αναφορικά με σημαντικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η 
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στρατηγική, η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση και ο κίνδυνος, η διάρθρωση του 

κεφαλαίου, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η εταιρική διακυβέρνηση.  

2. Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρείας λαμβάνει γνώση των επικείμενων γενικών συνελεύσεων 

εισηγμένων εταιρειών μέσω του τύπου, του διαδικτύου καθώς και με άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους 

των εισηγμένων εταιρειών. 

3. Ασκεί τα δικαιώματα ψήφου, καθώς και άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές με 

βάση τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω υπό ΙΙΙ. 

4. Εφόσον τούτο κρίνεται ως απαραίτητο από τη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρείας, η εν λόγω 

Διεύθυνση διεξάγει διάλογο με τα αρμόδια στελέχη των εισηγμένων εταιρειών ή/ και συνεργάζεται με 

άλλους μετόχους και επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους φορείς των εισηγμένων εταιρειών. 

Σημειώνεται ότι η υπό 4) ανωτέρω ενέργεια της Εταιρείας λαμβάνει χώρα εξαιρετικά και μόνον εφόσον 

κρίνεται από τη Διεύθυνση Επενδύσεων ότι η Εταιρεία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

εταιρική διακυβέρνηση της εισηγμένης Εταιρείας, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της και 

τη μακροπρόθεσμη απόδοση αυτής, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων των υπό διαχείριση 

χαρτοφυλακίων. 

 ΙV. Κριτήρια Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου και Λοιπών Δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές.  

 Ως προς τα χαρτοφυλάκια των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ: 

Η ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και λοιπών δικαιωμάτων (όπως του δικαιώματος 

πληροφόρησης) που απορρέουν από τις μετοχές εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες περιέχονται στα 

χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία, διενεργείται πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το 

συμφέρον των επενδυτών, σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του εκάστοτε 

ΟΣΕΚΑ και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η ισχύουσα κάθε φορά εταιρική νομοθεσία. 

Η Εταιρεία συμμετέχει και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές εισηγμένων εταιρειών 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, εφόσον ο Διευθυντής 

Επενδύσεων της Εταιρείας κρίνει τούτο με συνεκτίμηση των ακόλουθων παραγόντων: 

• τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και για τα οποία η Εταιρεία θα κληθεί να ψηφίσει είναι σημαντικά 

για την μελλοντική πορεία της Εταιρείας, 

• η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επιβάλλεται από το συμφέρον των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ και 

είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου υπό διαχείριση 

ΟΣΕΚΑ  

• η Εταιρεία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση της εισηγμένης 

Εταιρείας, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της εισηγμένης Εταιρείας και τη μακροπρόθεσμη 

απόδοση αυτής. 

 Ως προς τα χαρτοφυλάκια πελατών: 

Στην περίπτωση των ατομικών χαρτοφυλακίων πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο 

παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία –ως γενική αρχή- δεν 

αναλαμβάνει την εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, ούτε αποδέχεται καταρχήν ειδική σχετική 

εξουσιοδότηση προς τούτο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τυχόν η Εταιρεία αποδεχθεί τέτοια 

εξουσιοδότηση, ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας: 
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α) μεριμνά για την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές εντολές του 

πελάτη, 

β) σε περίπτωση εν λευκώ εξουσιοδότησης, διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αποφάσεων της 

Εταιρείας, όντας σε θέση να αιτιολογήσει την απόφασή του περί ενάσκησης ή μη των δικαιωμάτων 

ψήφου σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του πελάτη και 

γ) ενημερώνει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ώστε να ελεγχθεί αν 

συντρέχει υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει των διατάξεων του ν. 3556/2007. 

V. Διαδικασία Άσκησης των Δικαιωμάτων Ψήφου-Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές. 

Ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας ορίζει, με σχετική απόφασή του, συγκεκριμένους εκπροσώπους 

της Εταιρείας προκειμένου να συμμετάσχουν και να ψηφίζουν για λογαριασμό των υπό διαχείριση 

χαρτοφυλακίων (ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ και πελατών), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι ανωτέρω μετοχές, στις 

γενικές ή ειδικές συνελεύσεις της εισηγμένης Εταιρείας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Εταιρεία δύναται να 

εξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό της. 

Τα θέματα για τα οποία καλούνται οι εκπρόσωποι των μετόχων να ψηφίσουν στις Γενικές Συνελεύσεις 

περιέχουν, τις περισσότερες φορές, προτάσεις για την εκλογή διευθυντών, για το διορισμό εξωτερικών 

ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, για την καθιέρωση ή τροποποίηση των πακέτων αποδοχών 

της Διοίκησης και για αλλαγές στο καταστατικό και το μετοχικό κεφάλαιο της  εκάστοτε εκδότριας  

εταιρείας.  Κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ, η 

Εταιρεία ακολουθεί τις εξής αρχές και κατευθυντήριες γραμμές: 

• Θέματα που άπτονται κοινωνικής ευθύνης δύναται να επηρεάσουν την απόδοση της εκάστοτε 

εκδότριας εταιρείας. Η Εταιρεία αναλύει τη μεγάλη εικόνα του αποτελέσματος των στρατηγικών και 

επιλογών της εκάστοτε  εκδότριας  εταιρείας,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη τα  ενδεχόμενα  ρίσκα  και  ευκαιρίες  

που παρουσιάζονται, καθώς και τις επιπτώσεις που τυχόν μπορεί αυτά να έχουν στην εσωτερική αξία της 

εταιρείας.  

• Η Εταιρεία αξιολογεί τα συγκεκριμένα θέματα με κριτήριο τις αρχές της επενδυτικής υπευθυνότητας 

και την υιοθέτηση των κριτηρίων οικονομικής και κοινωνικής ευθύνης Environmental-Social–Governance 

(ESG) και θεωρεί σημαντικό τα θέματα να αξιολογούνται με γνώμονα τα προαναφερθέντα κριτήρια. Στην 

περίπτωση που τα παραπάνω δεν ικανοποιούνται επαρκώς, η Εταιρεία δύναται να ζητήσει περισσότερες 

διευκρινήσεις σχετικώς έως ότου κρίνει πως πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια. 

• H Εταιρεία υποστηρίζει αποφάσεις που προωθούν την αποτελεσματικότητα των Διοικητικών 

Συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών σε θέματα προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων. Σαν γενική 

κατεύθυνση, η Εταιρεία ψηφίζει υπέρ της εκλογής διευθυντών για τα Διοικητικά Συμβούλια, των οποίων 

η πλειοψηφία των μελών είναι ανεξάρτητοι και τα οποία έχουν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη. Επίσης απαιτείται οι  επιτροπές  που  υποστηρίζουν  τις  εργασίες  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  να  είναι ανεξάρτητες.  

• Στόχος της Εταιρείας είναι να υποστηρίζει πακέτα αποδοχών, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη 

μακροχρόνια πορεία της εταιρικής απόδοσης και της μετοχικής της αξίας. Εν γένει υποστηρίζει πακέτα 

αποδοχών που συνδέονται με την απόδοση της Διοίκησης σε ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και 

αντίστοιχα αποδοχές που συνδυάζονται με δικαιώματα επί μετοχών της εταιρείας, αν και μόνο αν έχουν 

εύλογα μακροχρόνια διάρκεια και συνδυάζονται με μακροχρόνια θετική πορεία της μετοχής της 

εισηγμένης εταιρείας. 

• Η Εταιρεία υποστηρίζει το διορισμό των ελεγκτών και την έγκριση της προτεινόμενης αμοιβής για 

τους ελεγκτές, όταν οι βάσει του νόμου προϋποθέσεις των επιλογών αυτών πληρούνται. 

• Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη της Διοίκησης της εισηγμένης εταιρείας για ευελιξία σε θέματα 

έκδοσης, επαναγοράς  ή  και  ακύρωσης  μετοχών  ώστε  να  μπορεί  να  ανταπεξέλθει στις  

μεταβαλλόμενες  χρηματοοικονομικές συνθήκες.  
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• Η Εταιρεία υποστηρίζει αλλαγές οι οποίες παραπέμπουν στην ορθολογική χρήση κεφαλαίων ή και 

στη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αν αυτή κρίνεται προς όφελος των συμφερόντων των μετόχων 

μειοψηφίας.  

• Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη κατά περίπτωση αλλαγών στο καταστατικό των εισηγμένων 

εταιρειών όταν και εφόσον υπό το πρίσμα των συνθηκών και εξελίξεων αυτό απαιτείται.  

• Αλλαγές αναφορικά με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας κατ΄ 

αυξημένη  ή μη πλειοψηφία και αλλαγές σχετικά με την δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω 

εταιρείας υποστηρίζονται αν και μόνο αν είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών και 

όταν οι αλλαγές στη μετοχική σύνθεση το επιβάλλουν. 

• Άλλα θέματα συμπεριλαμβανομένων εκείνων των θεμάτων επιχειρηματικής φύσεως, που είναι 

συγκεκριμένα για κάθε εκδότη ή εκείνων που θίγονται από τους μετόχους του εκδότη, εξετάζονται κατά 

περίπτωση, με έμφαση στην πιθανή επίδραση της ψήφου στη μετοχική αξία. 

VΙ. Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων. 

Με σκοπό της διασφάλιση της προτεραιότητας των συμφερόντων των πελατών της Εταιρείας και των υπό 

διαχείριση ΟΣΕΚΑ και σε συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η Εταιρεία έχει θεσπίσει 

εσωτερικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, με στόχο την πρόληψη 

καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την επίλυση τέτοιων καταστάσεων που ενδεχόμενα 

προκύψουν. H Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας www.athosam.com ενώ, κατόπιν αιτήματος, η Εταιρεία παρέχει περαιτέρω πληροφορίες 

αναφορικά με τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει για τις συγκρούσεις συμφερόντων. 

Η ανωτέρω Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας εφαρμόζεται και σε σχέση με τις 

δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής της Εταιρείας που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική. 

Σε κάθε περίπτωση, προς το σκοπό της διαχείρισης υφιστάμενων ή ενδεχόμενων περιπτώσεων 

σύγκρουσης συμφερόντων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Εταιρείας στις εισηγμένες εταιρείες, η 

Εταιρεία δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα που 

περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, όταν πρόκειται για γενική ή άλλη συνέλευση εκδότη, 

με τον οποίο η Εταιρεία έχει στενούς δεσμούς. 

VΙΙ. Δημοσιοποίηση πολιτικής και τρόπου εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής. 

 Η Εταιρεία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση: 

• τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ενεργού συμμετοχής της, συμπεριλαμβανομένων 

μιας γενικής επισκόπησης της συμπεριφοράς της στις ψηφοφορίες, καθώς και επεξήγησης σχετικά με τις 

πιο σημαντικές ψηφοφορίες και την τυχόν χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων, 

• τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των 

οποίων συμμετέχει. 

Οι ως άνω δημοσιοποιούμενες από την Εταιρεία πληροφορίες είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση στον 

διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.athosam.com 

VIII. Εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και σε λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Τα προβλεπόμενα στην παρούσα πολιτική της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλογικά και σε σχέση με 

δικαιώματα που απορρέουν από λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην των μετοχών εισηγμένων εταιρειών) 

που συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια. 

http://www.athosam.com/
http://www.athosam.com/


ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  

Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής 

6 
 

 IX. Τροποποίηση – επανεξέταση της παρούσας πολιτικής. 

Η παρούσα πολιτική της Εταιρείας επανεξετάζεται σε ετήσια βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Επενδύσεων και του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

Σε περίπτωση τροποποίησης, η επικαιροποιημένη πολιτική καθίσταται άμεσα διαθέσιμη χωρίς χρέωση 

στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.athosam.com 

 

 

 

http://www.athosam.com/

