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Δελτίο Τύπου
Διοικητικού Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αθηνών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενόψει της υιοθέτησης του Νέου
Μοντέλου Αγοράς με την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού του από τη συνεδρίαση της
10ης Οκτωβρίου 2011 αποφάσισε τα παρακάτω:
Ένταξη των εισηγμένων εταιριών στις νέες κατηγορίες:
Ø Στην

Κύρια

Αγορά

εντάσσονται

μετοχές

43

εταιριών,

που

σήμερα

διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης», 144 εταιριών, που
διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» και 1
εταιρίας που διαπραγματεύεται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς

& Ειδικών

Χαρακτηριστικών» και έχουν διασπορά μεγαλύτερη του 15%.
Ø Στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς εντάσσονται οι μετοχές 9 εταιριών, που
σήμερα

διαπραγματεύονται

στην

κατηγορία

«Χαμηλής

Διασποράς

&

Ειδικών

Χαρακτηριστικών» και 7 εταιριών, που διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής
Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Διαπραγμάτευση» και έχουν
διασπορά μικρότερη του 15%.
Ø Στην κατηγορία Προς Διαγραφή εντάσσονται οι μετοχές 2 εταιριών, οι οποίες
διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρηση με Εβδομαδιαία Διαπραγμάτευση»
και 1 εταιρίας, που διαπραγματεύεται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς &
Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Διαπραγμάτευση» και εμφανίζουν Ετήσια
Συνολικά Έσοδα μικρότερα των € 2.000.000.
Ø Στην κατηγορία Επιτήρηση παραμένουν οι μετοχές 34 εταιριών και μεταφέρεται 1
εταιρία

που

διαπραγματεύεται

στην

κατηγορία

«Επιτήρηση

με

Εβδομαδιαία

Διαπραγμάτευση» .
Ø Οι μετοχές 23 εταιριών, οι οποίες διαπραγματεύονται βρίσκονται σε Αναστολή
Διαπραγμάτευσης, παραμένουν ως έχουν.
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Η συνολική απεικόνιση της αγοράς μετά τις παραπάνω αλλαγές έχει ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

188

ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

16

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

35

ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

3

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

23

ΣΥΝΟΛΟ

265

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την αναλυτική απεικόνιση της αγοράς.

Αλλαγές στο χρονισμό και χαρακτηριστικά των αγορών:

ü

Μείωση χρόνου προσυνεδρίασης ΑΜΕΜ στα 5’ από τα 8’

ü

Μείωση χρόνου επέκτασης προσυνεδρίασης ΑΜΕΜ στα 3’ από τα 5’

ü

Αύξηση της σημαντικής απόκλισης δημοπρασίας ΑΜΕΜ σε 30% από 25%

ü

Οι τίτλοι που θα διαπραγματεύονται στις νέες Ειδικές Κατηγορίες (Χαμηλής
Διασποράς,

Επιτήρησης

(συνεχόμενες)

και

δημοπρασίες

Προς
ως

Διαγραφή)
μέθοδο

θα

έχουν

διαπραγμάτευσης.

τέσσερεις
Τα

όρια

διαπραγμάτευσης (price limits) από κλιμακούμενα (10% σε 20%) θα είναι
πλέον σταθερά στο 20%, ενώ η τιμή κλεισίματος θα συνεχίσει να
υπολογίζεται βάσει της μέσης σταθμικής τιμής του συνόλου του όγκου των
ημερήσιων συναλλαγών.
ü

Καταργείται ο μηχανισμός ΑΜΕΜ στην Αγορά ΔΑΚ στην οποία εφεξής ο
προσδιορισμός της τιμής κλεισίματος θα προκύπτει από την τελευταία πράξη

ü

Μεταβάλλεται το βήμα τιμών στην Αγορά Αξιών και ΕΝ.Α σύμφωνα με τον
πίνακα:
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Κατώτερη Τιμή

Ανώτερη Τιμή

Βήμα Τιμής

0,0010

0,9990

0,0010

1,0000

59,9900

0,0100

60,0000

∞

0,0500

ü Μεταβολή στην αγορά παραγώγων όπου η διαπραγμάτευση των μετοχικών
τίτλων θα γίνεται σε τρία (3) δεκαδικά για τιμές έως 0,999€ και σε δυο (2)
δεκαδικά από 1€ και πάνω.
Τα νέα χαρακτηριστικά και τους χρονισμούς των αγορών μπορείτε να βρείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ase.gr/content/gr/Ann.asp?AnnID=61364
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι παραπάνω αλλαγές έχουν δρομολογηθεί και θα εφαρμοστούν
στα συστήματα στις 10 Οκτωβρίου, μετά τα επιτυχή αποτελέσματα της τρίτης και τελικής
γενικής δοκιμής που θα πραγματοποιηθεί αύριο, 7 Οκτωβρίου 2011, με τη συμμετοχή των
μελών και αναμεταδοτών πληροφορίας (vendors).
Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κανονισμού, το Χρηματιστήριο Αθηνών, προχώρησε
επίσης στην τακτοποίηση και απλούστευση της κλίμακας χρεώσεων των συνδρομών
προς τις εισηγμένες εταιρίες. Με βάση τη νέα τιμολόγηση οι χρεώσεις παραμένουν στα
ίδια επίπεδα για το μεγαλύτερο αριθμό των εταιριών.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του
συνεδρίαση ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας
«ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από € 1,00 σε € 0,30. Ως ημερομηνία
έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε
η 12η Οκτωβρίου 2011.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την
απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης
εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ» από την
εταιρία – Μέλος του ΧΑ «MERIT X.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της
ειδικής διαπραγμάτευσης την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2011.
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