
 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΕΛΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ Ε 

ΔΙΕΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΥΝΕΣ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξώζνπκε πωο από ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ε εηαηξεία καο είλαη 

κέινο ηεο αγνξάο ΥΝΕΣ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Αζήλαο. 

Η ελ ιόγω αγνξά πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα γηα ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο θαη δηαπξαγκαηεύζηκα ακνηβαία 

θεθάιαηα (ΔΑΚ /ETF’s) ζηηο κεγαιύηεξεο δηεζλείο αγνξέο, θαζώο θαη ηελ εθθαζάξηζε, ηνλ δηαθαλνληζκό 

θαη ηε θύιαμή ηωλ άλω επελδπηηθώλ πξνϊόληωλ κέζω ηεο Εηαηξείαο Εθθαζάξηζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελώλ (Απνζεηήξην) ζην ύζηεκα Άπιωλ Σίηιωλ (.Α.Σ.). 

Εηδηθόηεξα, ζηελ αγνξά ΥΝΕΣ νη Έιιελεο επελδπηέο κπνξνύλ λα ζπλαιιάζζνληαη  ζε κεηνρέο θαη 

Δ.Α.Κ. ζηηο αγνξέο ηωλ Η.Π.Α. (NYSE, NASDAQ), ηεο Γεξκαλίαο (XETRA) θαη ζην Επξωπαϊθό 

ρξεκαηηζηήξην Euronext, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κε ηνλ ίδην θωδηθό θαη αξηζκό ινγαξηαζκνύ αμηώλ 

ζην .Α.Σ. θαη λα θαηαρωξνύλ ηηο επελδύζεηο ηνπο ζε έλαλ εληαίν ινγαξηαζκό κεηνρώλ κε ηελ εγγύεζε 

ηνπ Ειιεληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ. ην πξνζερέο δηάζηεκα, αλακέλεηαη ν πεξαηηέξω εκπινπηηζκόο ηωλ 

πξνζθεξόκελωλ πξνϊόληωλ κε ηίηινπο ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο (Κξαηηθνύο θαη εηαηξηθνύο) θαη παξάγωγα 

πξνϊόληα. 

Είκαζηε από ηνπο πξωηεξγάηεο θαη βαζηθνύο ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο απηήο θπξίωο γηαηί εμαζθαιίδεη 

όκνηνπο όξνπο ζπλαιιαγώλ θαη εθθαζάξηζεο κε απηνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο επελδύζεηο ζε Ειιεληθέο 

κεηνρέο, ρωξίο ελδηάκεζνπο ζηελ ζπκβαηηθή καο ζρέζε. Επί πξνζζέηωο, θαη γηα ηελ νκαιή εμππεξέηεζε 

ζαο ζηηο πξναλαθεξζείζεο αγνξέο, ε εηαηξεία καο ζα δηαζέηεη εηδηθό ηκήκα γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί έωο ηηο 11 κκ. θαζεκεξηλώο (κέρξη ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο ζηηο αγνξέο ηωλ Η.Π.Α.). 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε καδί καο ηειεθωληθώο ζηα ηειέθωλα ηεο 

εηαηξείαο ή κε ην ηκήκα δηεζλώλ αγνξώλ ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ζην ηειέθωλν 210 3214967. Επίζεο 

ζρεηηθό πιηθό ππάξρεη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο εηαηξείαο, www.chryssochoidis.gr ζηελ ελόηεηα ‘Τπεξεζίεο’. 

 

 

 

ΝΝ..  ΥΥΡΡΤΤΟΟΥΥΟΟΪΪΔΔΗΗ  ΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΣΣΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ    
ΑΑΝΝΩΩΝΝΤΤΜΜΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΗΗ  ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΤΤΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  
 
Μέλορ τος Χπηματιστηπίος Αξιών Αθηνών  
Μέλορ τος Χπηματιστηπίος Παπαγώγων Αθηνών  

NN..  CCHHRRYYSSSSOOCCHHOOIIDDIISS  SSTTOOCCKK  BBRROOKKEERRAAGGEE  
IINNVVEESSTTMMEENNTT  SSEERRVVIICCEESS  SS..AA..  

 
Member of the Athens Stock Exchange  

Member of the Athens Derivatives Exchange 
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