
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Βάσει του αρ.32 Ν.4706/2020 

 

Η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (εφεξής η Εταιρεία) με την ιδιότητά της  ως διαχειριστής 

περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσει και δημοσιοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 την  

πολιτική της για την Ενεργό Συμμετοχή (Engagement Policy), η οποία περιγράφει τον τρόπο που 

ενσωματώνει την ενεργό συμμετοχή των μετόχων στην επενδυτική στρατηγική της. 

Η εταιρεία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής Ενεργού Συμμετοχής στον 

διαδικτυακό της ιστότοπο. Σκοπός της Πολιτικής είναι η ενίσχυση της Ενεργού Συμμετοχής του 

Διαχειριστή Περιουσιακών Στοιχείων στις εταιρείες όπου επενδύει. 

Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου απευθυνόμενη σε ιδιώτες 

πελάτες. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει την τοποθέτηση κεφαλαίων σε μετοχές εταιρειών 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κυρίως στον δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης FTSE-ASE 25 και 

σε επιλεγμένες μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, καθώς και σε μετοχές υψηλής 

κεφαλαιοποίησης σε αγορές της Ευρώπης και των Η.Π.Α. 

 Η στρατηγική επενδύσεων της εταιρείας στοχεύει σε μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις κεφαλαίων με 

γνώμονα την δημιουργία υπεραξιών βασισμένων στην μεγέθυνση των εταιρειών.   

Η πολιτική της εταιρείας περιλαμβάνει τους τρόπους παρακολούθησης των εταιρειών στις οποίες 

γίνονται επενδύσεις, με γνώμονα την εστίαση σε σημαντικά ζητήματα που προβλέπει το άρ.32 του 

Ν.4706/2020. 

 

Βασικά Ζητήματα προς παρακολούθηση 

Το τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις δραστηριότητες 

των εταιρειών στις οποίες επενδύει, εστιάζοντας κυρίως στους παρακάτω τομείς : 

 στρατηγική, χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση και κίνδυνος,  

 διάρθρωση του κεφαλαίου,  

 κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και εταιρική διακυβέρνηση. 

Το τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της εταιρείας παρακολουθεί καθημερινά τις ανακοινώσεις των 

εταιρειών στις οποίες επενδύει, προχωρά σε αναλύσεις των δημοσιευμένων οικονομικών τους στοιχείων 

και συμμετέχει σε παρουσιάσεις και ενημερώσεις επενδυτών. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική, η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση και η λελογισμένη ανάληψη κινδύνων 

αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής μετοχών προς επένδυση. Οι επενδύσεις σε ξένες αγορές αφορούν 

σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης εισηγμένες στις πλέον οργανωμένες κεφαλαιαγορές των Η.Π.Α. 

και της Ευρώπης. 



Ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων των εταιρειών αποτελεί επίσης πολύ 

σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την μακροπρόθεσμη απόδοσή τους και η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε αυτήν την παράμετρο κατά την κατανομή των επενδυτικών της επιλογών.  

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της και αξιολογεί οικονομικές δραστηριότητες που προάγουν την 

βιωσιμότητα, συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αφήνουν θετικό αποτύπωμα 

στο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Βασικές παράμετροι ενεργού συμμετοχής  

Η επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας στοχεύει στην διασπορά των επενδυτικών κεφαλαίων των 

πελατών της κατά τρόπο που διατηρεί τα ποσοστά συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο των εταιρειών 

του Χ.Α. σε χαμηλά ποσοστά συνήθως πολύ κάτω του 1%, ακόμα και σε εταιρείες χαμηλής 

κεφαλαιοποίησης. Οι συμμετοχές σε μετοχές ξένων αγορών είναι ακόμα μικρότερες. 

Οι  βασικές ενέργειες της Εταιρείας σε σχέση με την Ενεργό Συμμετοχή της στις εταιρείες που 

επενδύονται τα κεφάλαια των πελατών υπό διαχείριση συνοψίζονται στα εξής: 

 διεξαγωγή διαλόγου με τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις,  

 άσκηση δικαιωμάτων ψήφου και άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές,  

 συνεργασία με άλλους μετόχους και επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους φορείς των 

εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις,  

 Διαχείριση υφιστάμενων ή ενδεχόμενων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που 

σχετίζονται με τη συμμετοχή τους. 

Η διαρκής επικοινωνία με τις διοικήσεις των εταιρειών που επενδύονται τα κεφάλαια των πελατών 

αποτελεί προτεραιότητα για το Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με την διοργάνωση συνεδρίων και 

παρουσιάσεων, την συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις και ενημερώσεις του επενδυτικού κοινού. 

Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στις εταιρείες που επενδύονται τα κεφάλαια των πελατών αποτελεί 

έναν πολύ σημαντικό παράγοντα Ενεργού Συμμετοχής του Διαχειριστή Περιουσιακών Στοιχείων.  

H Εταιρεία κατά την κατάρτιση σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με τους πελάτες της αναλαμβάνει 

την υποχρέωση εκπροσώπησής τους ως πληρεξούσιος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των 

εταιρειών που επενδύονται τα κεφάλαιά τους, με ταυτόχρονη δέσμευση ότι θα ασκεί τα δικαιώματα 

ψήφου με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων τους και την διασφάλιση των ιδιοκτησιακών τους 

δικαιωμάτων. Με βάση την δέσμευση αυτή η Εταιρεία συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων 

των εταιρειών που επενδύει τα κεφάλαια των πελατών της, με διαρκή στόχο η εξάσκηση των 

δικαιωμάτων ψήφου να επιτυγχάνει την μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων  αποδόσεων για τους 

μετόχους.  

Σε περιπτώσεις Γενικών Συνελεύσεων όπου υπάρχουν σημαντικά ζητήματα προς ψήφιση, η Εταιρεία 

προβαίνει σε πρότερη ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες της και ζητά την γνώμη τους για τα 

ζητήματα, ώστε να αποφασίζεται από κοινού ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.  

Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας διατηρεί αρχείο όπου καταγράφονται οι 

περιπτώσεις όπου ασκούνται δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό των πελατών υπό διαχείριση. Η 



σχετική υποχρέωση  γνωστοποίησης του τρόπου που η Εταιρεία ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως 

διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 32 του Ν.4607/2020 δεν έχει 

εφαρμογή λόγω του μικρού μεγέθους των συμμέτοχών της σε εταιρείες του Χ.Α. 

Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων πελατών, η Εταιρεία επιθυμεί την συνεργασία με άλλους 

μετόχους σε ότι αφορά την προώθηση κοινών στόχων βελτίωσης της μακροπρόθεσμης απόδοσης των 

εταιρειών, συνήθως όμως  διατηρεί ανεξάρτητη πορεία χωρίς να συμμετέχει σε επίσημες ή ανεπίσημες 

ομάδες μετόχων, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση όλων των κανόνων περί σύγκρουσης 

συμφερόντων όπως προβλέπονται από την Νομοθεσία και ιδιαίτερα κατά την διαδικασία επιλογής 

εταιρειών προς επένδυση και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου. 

 

 


