Table 1 – Information regarding retail clients

Class of Instrument

FIXED INCOME

Notification if <1 average trade per business day in the
previous year

Top five execution venues ranked in terms of trading
volumes (descending order)
ATTICABANK (213800FFWYE3BQ1CU978)
BMTF (549300ROEJDDAXM6LU05)

Yes
Proportion of
Proportion of volume traded
orders executed as Percentage of
as a percentage of total in
percentage of total passive orders
that class
in that class

Percentage of
aggressive
orders

Percentage of
directed orders

99%

99%

100%

0%

0%

1%

1%

0%

100%

0%

Percentage of
aggressive
orders

Percentage of
directed orders

100%

0

Table 2 – Information regarding professional clients

Class of Instrument

FIXED INCOME

Notification if <1 average trade per business day in the
previous year
Top five execution venues ranked in terms of trading
volumes (descending order)

Yes
Proportion of
Proportion of volume traded
orders executed as Percentage of
as a percentage of total in
percentage of total passive orders
that class
in that class

BMTF (549300ROEJDDAXM6LU05)
100%

100%

Table 3 — Top five execution venues in terms of trading volumes for all executed client orders

Class of Instrument

FIXED INCOME

Notification if <1 average trade per business day in the
previous year

Yes

Proportion of
Proportion of volume
Top 5 Venues ranked in terms of volume (descending
orders executed as
executed as a percentage of
order)
percentage of total
total in that class
in that class
ATTICABANK (213800FFWYE3BQ1CU978)
BMTF (549300ROEJDDAXM6LU05)

Για τους ιδιώτες πελάτες, ο Όμιλος θεωρεί το συνολικό τίμημα της εκτέλεσης
των εντολών και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση στον εκάστοτε
τόπο εκτέλεσης σαν τον σημαντικότερο παράγοντα βέλτιστης εκτέλεσης
εντολών. Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνεται η τιμή του μέσου, τα σχετικά
έξοδα, τα τέλη του τόπου εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού καθώς και
οι αμοιβές τρίτων. Όταν το χρηματοπιστωτικό μέσο διαπραγματεύεται σε
περισσότερες από μία αγορές, τότε εκτός από το συνολικό τίμημα
συνεκτιμώνται και οι λοιποί παράγοντες. Για τους επαγγελματίες πελάτες, οι
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η τιμή, οι σχετικές χρεώσεις και η
πληρότητα εκτέλεσης της εντολής. Ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά
των εντολών προκειμένου να προσδιορίσει τη σημαντικότητα των παραγόντων
εκτέλεσης. Για τις εντολές οι οποίες είναι σε όγκο σημαντικά μεγαλύτερες από
το σύνηθες των εντολών που εκτελούνται στη συγκεκριμένη αγορά και
συνακόλουθα θα μπορούσαν να την επηρεάσουν σημαντικά, είτε να υπερβούν
τη διαθέσιμη ρευστότητα, η δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού στο
σύνολό της συνιστά τον σημαντικότερο παράγοντα. Επίσης, λαμβάνει υπόψη το
είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική
βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης. Τα κριτήρια, εκτός της άμεσης τιμής και
του κόστους κατά την εκτέλεση εντολών ιδιωτών πελατών στα οποία δόθηκε
προτεραιότητα ήταν η ταχύτητα εκτέλεσης και η πιθανότητα εκτέλεσης.

97%

97%

3%

3%

0

Table 1 – Information regarding retail clients

Class of Instrument

FX FORWARD

Notification if <1 average trade per business
day in the previous year

Top five execution venues ranked in terms of
trading volumes (descending order)

BMTF

Yes
Proportion of
Proportion of volume traded
orders executed as Percentage of
as a percentage of total in
percentage of total passive orders
that class
in that class
100%

100%

0%

Percentage of
aggressive
orders

Percentage of
directed orders

100%

0%

Percentage of
aggressive
orders

Percentage of
directed orders

0%

0%

Table 2 – Information regarding professional clients

Class of Instrument

FX FORWARD

Notification if <1 average trade per business
day in the previous year
Top five execution venues ranked in terms of
trading volumes (descending order)

-

Yes
Proportion of
Proportion of volume traded
orders executed as Percentage of
as a percentage of total in
percentage of total passive orders
that class
in that class
0%

0%

Table 3 — Top five execution venues in terms of trading volumes for all executed client orders

Class of Instrument

FX FORWARD

Notification if <1 average trade per business
day in the previous year

Yes

Top 5 Venues ranked in terms of volume
(descending order)

Proportion of
Proportion of volume
orders executed as
executed as a percentage of
percentage of total
total in that class
in that class

BMTF

Για τους ιδιώτες πελάτες, ο Όμιλος θεωρεί το συνολικό τίμημα της
εκτέλεσης των εντολών και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την
εκτέλεση στον εκάστοτε τόπο εκτέλεσης σαν τον σημαντικότερο
παράγοντα βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. Στο συνολικό τίμημα
συμπεριλαμβάνεται η τιμή του μέσου, τα σχετικά έξοδα, τα τέλη του
τόπου εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού καθώς και οι
αμοιβές τρίτων. Όταν το χρηματοπιστωτικό μέσο διαπραγματεύεται
σε περισσότερες από μία αγορές, τότε εκτός από το συνολικό τίμημα
συνεκτιμώνται και οι λοιποί παράγοντες. Για τους επαγγελματίες
πελάτες, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η τιμή, οι
σχετικές χρεώσεις και η πληρότητα εκτέλεσης της εντολής. Ο Όμιλος
λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των εντολών προκειμένου να
προσδιορίσει τη σημαντικότητα των παραγόντων εκτέλεσης. Για τις
εντολές οι οποίες είναι σε όγκο σημαντικά μεγαλύτερες από το
σύνηθες των εντολών που εκτελούνται στη συγκεκριμένη αγορά και
συνακόλουθα θα μπορούσαν να την επηρεάσουν σημαντικά, είτε να
υπερβούν τη διαθέσιμη ρευστότητα, η δυνατότητα εκτέλεσης και
διακανονισμού στο σύνολό της συνιστά τον σημαντικότερο
παράγοντα. Επίσης, λαμβάνει υπόψη το είδος του
χρηματοπιστωτικού μέσου προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική
βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης. Τα κριτήρια, εκτός της
άμεσης τιμής και του κόστους κατά την εκτέλεση εντολών ιδιωτών
πελατών στα οποία δόθηκε προτεραιότητα ήταν η ταχύτητα
εκτέλεσης και η πιθανότητα εκτέλεσης.

100%

100%

0%

Table 1 – Information regarding retail clients

Class of Instrument

FORWARD

Notification if <1 average trade per business day in the
previous year

Top five execution venues ranked in terms of trading
volumes (descending order)

Yes / No

Proportion of volume traded
as a percentage of total in
that class

Proportion of orders
executed as
Percentage of
Percentage of
percentage of total passive orders aggressive orders
in that class

Percentage of
directed orders

Proportion of orders
executed as
Percentage of
Percentage of
percentage of total passive orders aggressive orders
in that class

Percentage of
directed orders

Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)

Table 2 – Information regarding professional clients

Class of Instrument

FORWARD

Notification if <1 average trade per business day in the
previous year
Top five execution venues ranked in terms of trading
volumes (descending order)

Yes / No
Proportion of volume traded
as a percentage of total in
that class

Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)

Table 3 — Top five execution venues in terms of trading volumes for all executed client orders

Class of Instrument

FORWARD

Notification if <1 average trade per business day in the
previous year

Yes / No

Proportion of orders
Proportion of volume
Top 5 Venues ranked in terms of volume (descending
executed as
executed as a percentage of
order)
percentage of total
total in that class
in that class

BMTF
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)
Name and Venue Identifier (MIC or LEI)

Για τους ιδιώτες πελάτες, ο Όμιλος θεωρεί το συνολικό τίμημα της εκτέλεσης
των εντολών και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση στον εκάστοτε
τόπο εκτέλεσης σαν τον σημαντικότερο παράγοντα βέλτιστης εκτέλεσης
εντολών. Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνεται η τιμή του μέσου, τα
σχετικά έξοδα, τα τέλη του τόπου εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού
καθώς και οι αμοιβές τρίτων. Όταν το χρηματοπιστωτικό μέσο
διαπραγματεύεται σε περισσότερες από μία αγορές, τότε εκτός από το
συνολικό τίμημα συνεκτιμώνται και οι λοιποί παράγοντες. Για τους
επαγγελματίες πελάτες, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η τιμή,
οι σχετικές χρεώσεις και η πληρότητα εκτέλεσης της εντολής. Ο Όμιλος
λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των εντολών προκειμένου να
προσδιορίσει τη σημαντικότητα των παραγόντων εκτέλεσης. Για τις εντολές οι
οποίες είναι σε όγκο σημαντικά μεγαλύτερες από το σύνηθες των εντολών που
εκτελούνται στη συγκεκριμένη αγορά και συνακόλουθα θα μπορούσαν να την
επηρεάσουν σημαντικά, είτε να υπερβούν τη διαθέσιμη ρευστότητα, η
δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού στο σύνολό της συνιστά τον
σημαντικότερο παράγοντα. Επίσης, λαμβάνει υπόψη το είδος του
χρηματοπιστωτικού μέσου προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική βαρύτητα
των παραγόντων εκτέλεσης. Τα κριτήρια, εκτός της άμεσης τιμής και του
κόστους κατά την εκτέλεση εντολών ιδιωτών πελατών στα οποία δόθηκε
προτεραιότητα ήταν η ταχύτητα εκτέλεσης και η πιθανότητα εκτέλεσης.

Table 1 – Information regarding retail clients

Class of Instrument

SHARES DERIVATIVES CORPORATE BONDS

Notification if <1 average trade per business day
in the previous year

Top five execution venues ranked in terms of
trading volumes (descending order)

Athens Stock Exchange LEI
549300GSRN07MNENPL97

NO

Proportion of volume traded
as a percentage of total in
that class

Proportion of orders
executed as
percentage of total
in that class

100%

100%

Table 2 – Information regarding professional clients

Class of Instrument

SHARES DERIVATIVES CORPORATE BONDS

Notification if <1 average trade per business day
in the previous year
Top five execution venues ranked in terms of
trading volumes (descending order)

Proportion of volume traded
as a percentage of total in
that class

Proportion of orders
executed as
percentage of total
in that class

-

0%

0%

Table 3 — Top five execution venues in terms of trading volumes for all executed client orders

Class of Instrument

SHARES DERIVATIVES CORPORATE BONDS

Notification if <1 average trade per business day
in the previous year

NO

Top 5 Venues ranked in terms of volume
(descending order)

Proportion of orders
Proportion of volume
executed as
executed as a percentage of
percentage of total
total in that class
in that class

Athens Stock Exchange LEI
549300GSRN07MNENPL97

Για τους ιδιώτες πελάτες, ο Όμιλος θεωρεί το συνολικό τίμημα της
εκτέλεσης των εντολών και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση
στον εκάστοτε τόπο εκτέλεσης σαν τον σημαντικότερο παράγοντα
βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνεται
η τιμή του μέσου, τα σχετικά έξοδα, τα τέλη του τόπου εκτέλεσης,
εκκαθάρισης και διακανονισμού καθώς και οι αμοιβές τρίτων. Όταν το
χρηματοπιστωτικό μέσο διαπραγματεύεται σε περισσότερες από μία
αγορές, τότε εκτός από το συνολικό τίμημα συνεκτιμώνται και οι λοιποί
παράγοντες. Για τους επαγγελματίες πελάτες, οι παράγοντες που
λαμβάνονται υπόψη είναι η τιμή, οι σχετικές χρεώσεις και η πληρότητα
εκτέλεσης της εντολής. Ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά
των εντολών προκειμένου να προσδιορίσει τη σημαντικότητα των
παραγόντων εκτέλεσης. Για τις εντολές οι οποίες είναι σε όγκο
σημαντικά μεγαλύτερες από το σύνηθες των εντολών που εκτελούνται
στη συγκεκριμένη αγορά και συνακόλουθα θα μπορούσαν να την
επηρεάσουν σημαντικά, είτε να υπερβούν τη διαθέσιμη ρευστότητα, η
δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού στο σύνολό της συνιστά τον
σημαντικότερο παράγοντα. Επίσης, λαμβάνει υπόψη το είδος του
χρηματοπιστωτικού μέσου προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική
βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης. Τα κριτήρια, εκτός της άμεσης
τιμής και του κόστους κατά την εκτέλεση εντολών ιδιωτών πελατών στα
οποία δόθηκε προτεραιότητα ήταν η ταχύτητα εκτέλεσης και η
πιθανότητα εκτέλεσης.

100%

100%

