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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

1. Νοµοθετικό Πλαίσιο
Στο ̟λαίσιο του Ν.3606/2007 για τις αγορές χρηµατο̟ιστωτικών µέσων, η ΑΧΟΝ
Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εφεξής η Εταιρεία) λαµβάνει τα α̟αραίτητα µέτρα ώστε
να ε̟ιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και ε̟αγγελµατίες το καλύτερο δυνατό
α̟οτέλεσµα κατά την ̟αροχή σ΄αυτούς των ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών της και ̟ρος τούτο
έχει υιοθετίσει την ̟αρούσα ̟ολιτική εκτέλεσης εντολών, ̟ου στοχεύει στην, κατά το
δυνατό, βέλτιστη εκτέλεση των εντολών τους καθώς και εν γένει τον χειρισµό «εντολών»
̟ρος κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό των Πελατών της, ανεξαρτήτως του αν οι
α̟οφάσεις για τις συγκεκριµένες εντολές έχουν ληφθεί α̟ό τους ίδιους τους Πελάτες ή
α̟ό την Εταιρεία στο ̟λαίσιο των ̟αρεχοµένων α̟ό αυτήν ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών,
ό̟ως η διαχείριση χαρτοφυλακίου.
2. Ορισµοί – Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης
2.1 Για τις ανάγκες της ̟αρούσας Πολιτικής, οι ̟αρακάτω ορισµοί έχουν το εξής
̟εριεχόµενο :

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών : είναι η διαδικασία ̟ου εφαρµόζεται
και δεσµεύει την εταιρεία σχετικά µε τον τρό̟ο ̟ου λαµβάνει, διαχειρίζεται,
και ̟εραιτέρω εκτελεί ή διαβιβάζει την εντολή ̟ελάτη.

Τό̟ος Εκτέλεσης : είναι οι «αγορές» στις ο̟οίες διατίθενται ̟ρος
αγορά ή ̟ώληση τα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ε̟ί των ο̟οίων ο ̟ελάτης
ε̟ιθυµεί να καταρτίσει συναλλαγές.

Τό̟ος Ίδιας Εκτέλεσης : είναι ο Τό̟ος Εκτέλεσης στον ο̟οίο η
ΑΧΟΝ ΑΕΠΕΥ είναι Μέλος και έχει άµεση ̟ρόσβαση, εκτελώντας η ίδια τις
εντολές ̟ελατών της.

Αντισυµβαλλόµενος : είναι άλλη εταιρεία, ̟ρος την ο̟οία η AXON
AEΠΕΥ διαβιβάζει τις εντολές ̟ελατών ̟ρος εκτέλεση, γεγονός ̟ου
λαµβάνει χώρα όταν η εταιρεία µας δεν έχει άµεση ̟ρόσβαση σε Τό̟ους
Εκτέλεσης ό̟ου δια̟ραγµατεύονται χρηµατο̟ιστωτικά µέσα ε̟ί των ο̟οίων
ο ̟ελάτης ε̟ιθυµεί να καταρτίσει συναλλαγές.
2.2 Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρµόζεται για όλες τις εντολές ̟ελατών της
εταιρείας, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι ε̟αγγελµατίες ̟ελάτες. Αναφέρεται στα
χρηµατο̟ιστωτικά µέσα για τα ο̟οία η εταιρεία δύναται να δέχεται εντολές και
̟εριλαµβάνει τους Τό̟ους Εκτελέσεως στους ο̟οίους η εταιρεία θεωρεί ότι
µ̟ορεί µε συστηµατικό τρό̟ο να ε̟ιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό α̟οτέλεσµα
για τους ̟ελάτες της.
2.3 Η ̟εριγραφόµενη κατωτέρω ̟ολιτική ισχύει, τηρουµένων των αναλογιών, και
ως ̟ρος το χειρισµό των «εντολών» ̟ου α̟οβλέ̟ουν στην κατάρτιση
συναλλαγών για λογαριασµό του Πελάτη, οι ο̟οίες εντολές ̟ροέρχονται α̟ό
α̟οφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας ̟ου διαχειρίζεται
χαρτοφυλάκιο του Πελάτη.
3. Συναίνεση Πελάτη
Η εταιρεία ενηµερώνει τον ̟ελάτη και θέτει στη διάθεσή του έντυ̟ο ή
ηλεκτρονικό αντίγραφο της ισχύουσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, σε
αναλυτική µορφή. Παράλληλα ̟αρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ̟ελάτη να λάβει
γνώση της ισχύουσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών µέσω της ιστοσελίδας της
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εταιρείας. Ε̟οµένως, όταν η ΑΧΟΝ ΑΕΠΕΥ λαµβάνει εντολές ̟ρος κατάρτιση
συναλλαγών, ευλόγως θεωρεί ότι ο ̟ελάτης έχει λάβει γνώση, συµφωνεί µε την
Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και την α̟οδέχεται.
4. Τρό̟ος λήψης και διαχείρισης εντολών
4.1 Οι εντολές του ̟ελάτη ̟ρος την εταιρεία ̟ρέ̟ει να είναι σαφείς και να
̟εριγράφουν µε ακρίβεια το αντικείµενό τους. Ο ̟ελάτης δύναται να
διαβιβάζει εντολές µε ή χωρίς όριο τιµής, σύµφωνα ̟άντοτε µε τους κανόνες
̟ου ισχύουν στον Τό̟ο Εκτέλεσης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι εντολές (οδηγίες) του
̟ελάτη δεν είναι συγκεκριµένες ή σαφείς σχετικά µε όρους ή συνθήκες
εκτέλεσής τους, η εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να µην εκτελέσει τις
εντολές αυτές, ̟ριν λάβει ε̟αρκείς οδηγίες για την εκτέλεσή τους, ή να τις
εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της, χωρίς να φέρει καµία
ευθύνη για την ερµηνεία της. Εντολές για τρο̟ο̟οιήσεις, ε̟ιβεβαιώσεις ή
ε̟αναλήψεις ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους εντολές. Οι
εντολές του ̟ελάτη ̟ρέ̟ει να αναφέρουν συγκεκριµένα το ̟ρόσω̟ο για
λογαριασµό του ο̟οίου δίδονται, άλλως θεωρείται ότι δίδονται για
λογαριασµό του ιδίου του ̟ελάτη.
4.2 Εφόσον οι εντολές του ̟ελάτη δεν α̟οκλείουν τη µερική ή τµηµατική εκτέλεση,
µ̟ορούν να εκτελεστούν µερικώς ή τµηµατικά.
4.3 Εντολές του ̟ελάτη ̟ρος την εταιρεία δίνονται α̟ό τον ίδιο ή α̟ό
εξουσιοδοτηµένο για τη διαβίβαση εντολών ̟ρόσω̟ο. Οι εντολές του ̟ελάτη
δίδονται είτε γρα̟τώς, συµ̟εριλαµβανοµένων του τηλεοµοιοτυ̟ικού (Fax) και
του ηλεκτρονικού (mail) µηνύµατος, είτε ̟ροφορικώς µέσω τηλεφώνου. Η
εταιρεία, ̟ρος α̟όδειξη του ̟εριεχοµένου των εντολών και γενικά των
συµφωνιών µε τον ̟ελάτη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις
̟ροβαίνει σε καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Οριακή εντολή
̟ελάτη ε̟ί εισηγµένων µετοχών, η ο̟οία δεν εκτελείται αµέσως, ανακοινώνεται
δηµόσια εφόσον ο ̟ελάτης δεν έχει δώσει άλλες γενικές ή ανά εντολή οδηγίες.
Το µέσο ανακοίνωσης ε̟ιλέγεται α̟ό την εταιρεία και µ̟ορεί να είναι η
εισαγωγή της εντολής ̟ρος εκτέλεση στον Τό̟ο Εκτέλεσής της.
4.4 Η εταιρεία δεσµεύεται µόνον α̟ό εντολές του ̟ελάτη ̟ου δίνονται σε
εργάσιµες στην Ελλάδα ηµέρες και ώρες, ακόµα και για Τό̟ους Εκτέλεσης ̟ου
λειτουργούν σε ηµέρες και ώρες µη εργάσιµες στην Ελλάδα.
4.5 Οι εντολές του ̟ελάτη ̟ρος την εταιρεία ισχύουν α̟οκλειστικά και µόνο για
την ηµέρα κατά τη διάρκεια της ο̟οίας δίδονται ή, όταν δίδονται σε χρόνο
εκτός λειτουργίας του σχετικού µε τη συναλλαγή Τό̟ου Εκτέλεσης, για την
αµέσως ε̟όµενη ηµέρα λειτουργίας του, εκτός εάν άλλως ρητώς συµφωνηθεί. Σε
̟ερί̟τωση αδυναµίας εκτελέσεως των εντολών του ̟ελάτη εν όλω ή εν µέρει
κατά την ηµέρα ̟ου ισχύουν, ̟αύουν να ισχύουν για το µέρος αυτών ̟ου δεν
εκτελέστηκε.
4.6 Οι εντολές του ̟ελάτη ̟ρος την εταιρεία είναι ανέκκλητες κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης στην ο̟οία αναφέρονται και µία ώρα ̟ριν α̟ό την έναρξη αυτής.
Η εταιρεία δε δεσµεύεται α̟ό τυχόν ανάκληση των εντολών του ̟ελάτη,
εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί ̟εραιτέρω για εκτέλεση ή έχει διενεργηθεί
ο̟οιαδή̟οτε, έστω και ̟ροκαταρκτική, ̟ράξη εκτέλεσης ε̟’ αυτών.
4.7 Η εταιρεία εκτελεί τις εντολές ̟ου λαµβάνει µε βάση την αρχή της χρονικής
̟ροτεραιότητας, εκτός εάν τα χαρακτηριστικά συγκεκριµένης εντολής, οι
συνθήκες της αγοράς ή τα συµφέροντα ενός ̟ελάτη ε̟ιβάλλουν διαφορετικό
χειρισµό. Η εταιρεία ενηµερώνει εντός του αντικειµενικά ευλόγως
α̟αιτούµενου χρόνου για κάθε ουσιώδες ̟ρόβληµα ̟ου ̟ροκύ̟τει κατά την
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εκτέλεση της εντολής ̟ελάτη, εφόσον αυτό µ̟ορεί να ε̟ηρεάσει την καλή
εκτέλεσή της, αµέσως µόλις λάβει γνώση του ̟ροβλήµατος αυτού.
5. Οµαδο̟οίηση και ε̟ιµερισµός των εντολών
5.1 Η εταιρεία δύναται να οµαδο̟οιεί εντολές ̟ελατών της µε τα ίδια
χαρακτηριστικά τόσο όταν καταρτίζει η ίδια τις συναλλαγές εις εκτέλεση των
εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει ̟ρος εκτέλεση, ο̟ότε και διαβιβάζει στην
εκτελούσα ε̟ιχείρηση τις εντολές οµαδο̟οιηµένες, ̟ρος κατάρτιση α̟ό την
τελευταία ενιαίων συναλλαγών για λογαριασµό ̟ερισσοτέρων ̟ελατών της
εταιρείας. Οµαδο̟οίηση εντολών δε διενεργείται εκτός εάν ̟ιθανολογείται ότι
αυτή θα λειτουργήσει ̟ρος όφελος του ̟ελάτη, ιδίως α̟ό α̟όψεως κόστους. Σε
κάθε ̟ερί̟τωση, η εταιρεία έχει θεσ̟ίσει και τηρεί µε τη δέουσα ε̟ιµέλεια
Πολιτική Α̟οφυγής Σύγκρουσης Συµφερόντων, στην ο̟οία έχει λάβει µέριµνα
για την α̟οφυγή συγκρούσεων στις ̟ερι̟τώσεις οµαδο̟οίησης και
ε̟ιµερισµού των εντολών ̟ελατών.
5.2 Ο ε̟ιµερισµός των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων, ̟ου α̟οκτήθηκαν ή διατέθηκαν
για λογαριασµό ̟ελατών στο ̟λαίσιο οµαδο̟οιηµένης συναλλαγής, γίνεται
στη µέση ενιαία τιµή ̟ου ε̟ιτεύχθηκε µε όλες τις ε̟ιµέρους συναλλαγές ως ̟ρος
τα ε̟ιµέρους χρηµατο̟ιστωτικά µέσα, έτσι ώστε να ε̟ιτυγχάνεται
ακριβοδίκαιος ε̟ιµερισµός των οµαδο̟οιηµένων εντολών και συναλλαγών.
5.3 Εφόσον το ̟ροϊόν των σχετικών συναλλαγών δεν ε̟αρκεί για την κάλυψη των
εντολών όλων των ̟ελατών ̟ου είχαν οµαδο̟οιηθεί, το ̟ροϊόν των
συναλλαγών κατανέµεται αναλογικά βάσει του αιτηθέντος α̟ό κάθε ̟ελάτη
όγκου.
6. Τό̟οι Εκτέλεσης
6.1 H εταιρεία δια̟ιστώνει µε έρευνα αγοράς τους Τό̟ους Εκτέλεσης και
̟ροσδιορίζει µε ανάλυση κόστους - ̟ροσδοκώµενου οφέλους τους Τό̟ους Ίδιας
Εκτέλεσης για τα χρηµατο̟ιστωτικά αυτά µέσα. Η εταιρεία ε̟ιλέγει Τό̟ους
Ίδιας Εκτέλεσης ̟ου θεωρεί οικονοµικά βιώσιµους και ε̟αρκείς για την
βέλτιστη εκτέλεση των εντολών. Κατά την εκτέλεση εντολών σε Τό̟ους Ίδιας
Εκτέλεσης, η εταιρεία δεν ̟ροβαίνει καταρχήν σε ε̟ιλογή Αντισυµβαλλοµένων
καθώς τεκµαίρεται ότι η εντολή εκτελείται στον Τό̟ο Ίδιας Εκτέλεσης
οικονοµικότερα και ασφαλέστερα. Η εταιρεία µ̟ορεί, ωστόσο, να ̟ροβαίνει σε
ε̟ιλογή Αντισυµβαλλοµένων και για χρηµατο̟ιστωτικά µέσα για τα ο̟οία
διαθέτει Τό̟ους Ίδιας Εκτέλεσης, όταν µε σχετική ανάλυση κόστους –
̟ροσδοκώµενου οφέλους δια̟ιστώσει ότι η συγκεκριµένη διασύνδεσή της µε
Αντισυµβαλλόµενο αυξάνει τις δυνατότητες βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών.
6.2 Η εταιρεία ̟ροχωρά σε ε̟ιλογή Αντισυµβαλλοµένων όταν δεν υ̟άρχει Τό̟ος
Ίδιας Εκτέλεσης βασιζόµενη και ̟άλι σε ανάλυση κόστους – ̟ροσδοκώµενου
οφέλους, και εστιάζοντας στην ̟ροσδωκόµενη ̟οιότητα της εκτέλεσης και το
κόστος της σχετικής διασύνδεσης. Η εταιρεία, ̟ροκειµένου να ̟ιθανολογήσει
την ̟ροσδωκόµενη ̟οιότητα της εκτέλεσης, εξετάζει την ̟ολιτική εκτέλεσης
εντολών του Αντισυµβαλλόµενου καθώς και σειράς α̟ό στοιχεία, ό̟ως
ενδεικτικά τους Τό̟ους Εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισµού στους
ο̟οίους έχει ίδια ̟ρόσβαση ο Αντισυµβαλλόµενος κ.α.
6.3 Η εταιρεία διαµορφώνει την ̟ολιτική των αµοιβών και ̟ροµηθειών της κατά
τρό̟ο ̟ου δεν οδηγεί σε αθέµιτη διάκριση µεταξύ διαφόρων Τό̟ων Εκτέλεσης.
6.4 Η εταιρεία αξιολογεί τους Τό̟ους Ίδιας
Εκτέλεσης αλλά και τους
Αντισυµβαλλόµενους τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος. Η αξιολόγηση
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.axonsec.gr και µ̟ορεί να
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οδηγεί σε αλλαγή των Τό̟ων Εκτέλεσης ή/ και των Αντισυµβαλλοµένων. Κατά
την αξιολόγηση λαµβάνεται υ̟όψη συγκεκριµένο ιστορικό συναλλαγών
ορισµένης χρονικής ̟εριόδου και αντικείµενό της α̟οτελεί ο βαθµός, στον
ο̟οίο ο Τό̟ος Εκτέλεσης ή ο Αντισυµβαλλόµενος ε̟ιτυγχάνει ή ε̟ιτρέ̟ει στην
εταιρεία να ε̟ιτύχει τα Βέλτιστα ∆υνατά Α̟οτελέσµατα εκτέλεσης για τους
̟ελάτες. Κατά το χρόνο σύνταξης του ̟αρόντος οι συνεργαζόµενες µε την
εταιρεία εκτελούσες ε̟ιχειρήσεις είναι οι: Exante, Saxo Bank, Degiro, και
Interactive Brokers. Η εταιρεία διαβιβάζει µε κάθε ε̟ιµέλεια στους
Αντισυµβαλλόµενους την εντολή και τις τυχόν ειδικές οδηγίες ̟ου λαµβάνει
α̟ό τους ̟ελάτες, ̟λην όµως η εκτέλεση γίνεται µε βάση την αντίστοιχη
̟ολιτική εκτέλεσης εντολών του Αντισυµβαλλόµενου και, ως εκ τούτου,
εκφεύγει του ̟εδίου αµέσου ελέγχου της εταιρείας. Πολύ δε ̟ερισσότερο ̟ου ο
Αντισυµβαλλόµενος α̟οτελεί οικονοµικά και νοµικά αυτόνοµη ε̟ιχείρηση.
Κατά τη σύνταξη της ̟αρούσας Πολιτικής, ισχύουν οι εξής :

Τό̟οι Ίδιας Εκτέλεσης :
 Αγορά Αξιών Χρηµατιστηρίου Αθηνών
 Αγορά Παραγώγων Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Τό̟οι Εκτέλεσης :
 Εντολές ̟ελατών ε̟ί χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου δια̟ραγµατεύονται σε
Τό̟ους Εκτέλεσης εκτός των Τό̟ων Ίδιας Εκτέλεσης, διαβιβάζονται σε
Αντισυµβαλλόµενο.
7. Βασικές Αρχές Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών.
7.1 Εφόσον, σύµφωνα µε την Πολιτική Εκτέλεσης, υ̟άρχουν ̟ερισσότεροι α̟ό
ένας Τό̟οι Ίδιας Εκτέλεσης ή Αντισυµβαλλόµενοι για το χρηµατο̟ιστωτικό
µέσο, ̟ου αφορά η εντολή Πελάτη, η εταιρεία, λαµβάνοντας υ̟όψη της:
 την κατηγοριο̟οίηση του ̟ελάτη ( ιδιώτης, ε̟αγγελµατίας ή ε̟ιλέξιµος
αντισυµβαλλόµενος),
 τη φύση της εντολής, εάν ̟ρόκειται για αγορά ή ̟ώληση, εάν είναι εντολή
σχετιζόµενη µε την τιµή, οριακή ή ελεύθερη, εάν δίδεται ηλεκτρονικά
α̟ευθείας µέσω του ΟΑΣΗΣ κ.λ.̟.,
 τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου χρηµατο̟ιστωτικού µέσου, εάν
είναι εισηγµένο ̟ρος δια̟ραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ∆ ή
αντίθετα εάν είναι α̟ό τη φύση «εξωχρηµατιστηριακά» δια̟ραγµατευόµενο,
εάν η αγορά του έχει ρευστότητα ή είναι µη ρευστή κ.λ.̟.
συγκρίνει

τις ̟ιθανές τιµές στις ο̟οίες µ̟ορεί να εκτελεστεί η εντολή στους
διαφόρους ̟ροσβάσιµους Τό̟ους Εκτέλεσης,

το κόστος της συναλλαγής,

την ̟ιθανότητα της εκτέλεσης δεδοµένου και του υφιστάµενου
εκκρεµούς όγκου εντολών,

την ̟ιθανολογούµενη ταχύτητα της εκτέλεσης και

κάθε άλλη κρίσιµη για την εκτέλεση της εντολής ̟αράµετρο,
και α̟οφασίζει
για τη βέλτιστη εκτέλεση εκάστης εντολής, α̟οφασίζει δηλαδή για την ορθή
διαχείρισή της ̟ριν την α̟οστολή της για εκτέλεση, για τον ορθό ε̟ιµερισµό
των α̟οκτηθέντων µετά την εκτέλεση εφόσον υ̟άρχει θέµα ε̟ιµερισµού και για
τη βέλτιστη ε̟ιλογή Τό̟ου Ίδιας Εκτέλεσης ή Αντισυµβαλλοµένου κατά την
κρίση της εταιρείας ή κατ’ εφαρµογή των οδηγιών του ̟ελάτη.
7.2 Ως Βέλτιστο ∆υνατό Α̟οτέλεσµα για τον ̟ελάτη νοείται η εκτέλεση της εντολής
του µε ε̟ίτευξη του καλύτερου δυνατού συνολικού τιµήµατος, δηλαδή της
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καλύτερης τιµής ̟λέον χρεώσεων, ̟ροµηθειών και εξόδων εκτέλεσης και
διακανονισµού, µε βεβαιότητα διακανονισµού της, κατά την ώρα λήψης της
εντολής ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του ̟ελάτη. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου η
εταιρεία κρίνει ότι, για να ε̟ιτύχει το Βέλτιστο ∆υνατό Α̟οτέλεσµα ή για να
συµµορφωθεί µε υ̟οχρεώσεις της σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή τους
κανόνες δια̟ραγµάτευσης των αγορών ό̟ου συµµετέχει θα ̟ρέ̟ει να
αξιολογήσει και άλλες ̟αραµέτρους, έχει την υ̟οχρέωση να ̟ράξει ό,τι είναι
α̟αραίτητο για την ουσιαστική βέλτιστη εκτέλεση της εντολής και την
̟ροστασία της αγοράς. Τέτοιες ̟ερι̟τώσεις ανακύ̟τουν ενδεικτικά, όταν το
είδος του ̟ελάτη ε̟ιβάλει διαφορετικές ̟ροτεραιότητες εκτέλεσης, ό̟ως ̟.χ.
ταχύτητα έναντι ε̟ιδιωκόµενης τιµής, όταν η ̟ροστασία της αγοράς ή των
συµφερόντων των ̟ελατών ε̟ιβάλει τον ̟ροσεκτικό χειρισµό του κινδύνου ̟ου
ανακύ̟τει κατά την εκτέλεση µίας µεγάλης σε όγκο εντολής κ.α. Η στάθµιση
τέτοιων ̟αραγόντων είναι ευχερέστερη για ε̟αγγελµατίες ̟ελάτες.
7.3 Όταν η εταιρεία λαµβάνει ειδικές, συγκεκριµένες οδηγίες α̟ό τον ̟ελάτη για
την εκτέλεση της εντολής του, ακολουθεί αυτές τις οδηγίες εκ̟ληρώνοντας έτσι
την υ̟οχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης της εντολής.
7.4 Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αρέχεται α̟ό την εταιρεία η δυνατότητα στον ̟ελάτη
άµεσης ̟ρόσβασης σε οργανωµένες αγορές µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης
και ο ̟ελάτης διαβιβάσει ηλεκτρονικώς στην αγορά εντολή για εκτέλεση, τότε ο
χρόνος, η τιµή και οι λοι̟ές ̟αράµετροι της εκτέλεσης ̟ροσδιορίζονται α̟ό
τον ίδιο και η εταιρεία θεωρεί ότι έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις της για
βέλτιστη εκτέλεση.
7.5 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την βέλτιστη εκτέλεση κάθε µιας εκάστης εκ των
εντολών ̟ου διαβιβάζονται σε Αντισυµβαλλόµενο, καθώς αυτές εκτελούνται
σύµφωνα µε τη δική του ̟ολιτική εκτέλεσης. Ως ̟ρος τον Αντισυµβαλλόµενο, οι
υ̟οχρεώσεις της εταιρείας είναι α̟οκλειστικά η ετήσια τουλάχιστον
αξιολόγησή του και η ̟αροχή ̟ρος τον Πελάτη κάθε δυνατής συνδροµής για
την ικανο̟οίηση τυχόν αξιώσεών του, εφόσον έχει υ̟οστεί ζηµία και η
συνδροµή αυτή κρίνεται α̟αραίτητη.
8. Ε̟ανεξέταση Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών Πελατών
8.1 Η εταιρεία ̟αρακολουθεί την α̟οτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων και της
Πολιτικής Εκτέλεσης των εντολών ̟ου έχει θεσ̟ίσει, ̟ροβαίνοντας σε αλλαγές,
ό̟ου αυτό είναι α̟αραίτητο και εξετάζει ̟εριοδικά και τουλάχιστον ά̟αξ
ετησίως, κατά ̟όσον οι Τό̟οι Εκτέλεσης εξυ̟ηρετούν ε̟αρκώς τα συµφέροντα
των ̟ελατών της.
8.2 Η εταιρεία ενηµερώνει τους ̟ελάτες της για ο̟οιεσδή̟οτε ουσιώδεις µεταβολές
της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών µε την το̟οθέτηση αναθεωρηµένης έκδοσης
της Πολιτικής Εκτέλεσης στην ιστοσελίδα της www.axonsec.gr , θέτει δε εαυτόν
στη διάθεση των ̟ελατών της για ̟αροχή κάθε ̟ρόσθετης ̟ληροφορίας ή
διευκρίνισης ως ̟ρος την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1.Τό̟οι Ίδιας Εκτέλεσης
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Χρηµατιστήριο Αθηνών (Αγορά Αξιών) -ΧΑ
Χρηµατιστήριο Αθηνών (Αγορά Παραγώγων) – ΧΠΑ
2. Αλλοδα̟οί Τό̟οι ∆ια̟ραγµάτευσης Χρηµατο̟ιστωτικών Μέσων
Α. Ε̟ί κινητών αξιών
London Stock Exchange -LSE
Euronext (Amsterdam - Brussels - Lisbon - Paris)
Madrid Stock Exchange
29 countries EURO AREA stock exchange
New York Stock Exchange -NYSE
NASDAQ
Β. Ε̟ί ̟αραγώγων χρηµατο̟ιστωτικών µέσων
GLOBEX
CBOT – EC BOT
NYMEX
NYSELIFFE
NASDAQ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
SAXO BANK
EXANTE
DEGIRO
INTERACTIVE BROKERS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EXANTE
DEGIRO
SAXO BANK
INTERACTIVE BROKERS

Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990)

8

