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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΙΑ Πτωτικά κινούνται οι μετοχές σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ, με τους επενδυτές να φοβούνται ότι 
το Πεκίνο θα αφήσει το γουάν να υποτιμηθεί ακόμα περισσότερο, παρά την ανακοίνωση στην 
οποία προέβη την περασμένη εβδομάδα η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, όπου αναφέρει ότι δεν 
βλέπει λόγο για περαιτέρω υποτίμηση. Η Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί τις τελευταίες 
συνεδριάσεις να σταθεροποιήσει το νόμισμα αλλά και να καθησυχάσει τους επενδυτές 
παγκοσμίως, μετά την υποτίμηση του νομίσματος κατά σχεδόν 2% την περασμένη Τρίτη. Το 
γουάν παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο σήμερα σε σχέση με την Παρασκευή, όμως οι 
παρατηρητές της αγοράς βοβούνται πως το νόμισμα πιθανότατα θα παραμείνει υπό πίεση 
καθώς η κινεζική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα, με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι 
πιέσεις σε μετοχές εισαγωγικών εταιρειών και σε εταιρείες με υψηλό χρέος σε αμερικανικά 
δολάρια. Οι ανησυχίες για την κινεζική οικονομία πιέζουν με τη σειρά τους το Χονγκ Κονγκ.
Ο δείκτης CSI υποχωρεί κατά 0,25% στις 4.063 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng κατά 0,91% στις 
23.772 μονάδες, ενώ χαμηλότερα κατά 0,75% διαμορφώνεται ο δείκτης Kospi στις 1.968 
μονάδες. Αντιθέτως, Τόκιο, Σαγκάη και Σύδνεϋ κινούνται υψηλότερα, με τον δείκτη Nikkei να 
κλείνει υψηλότερα κατά 0,49% στις 20.620 μονάδες, τον δείκτη ASX κατά 0,37% στις 5.379 
μονάδες και τον Shanghai Composite να επιστρέφει σε θετικό πεδίο, υψηλότερα κατά 0,24% 
στις 3.974 μονάδες 

ΙΑΣΩ Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 12.286.065 νέες (ΚΟ) 
μετοχές της εταιρίας «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (GRS379233000) που προέκυψαν από την πρόσφατη 
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αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το 
νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών ανέρχεται σε 65.441.118 (ΚΟ) μετοχές.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ Tο Μνημόνιο υπ' αριθμόν 3 είναι πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία. Η θετική 
έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους προσφέρει κάποια ανακούφιση, με κριτήριο 
την απομάκρυνση του κινδύνου για Grexit και άμεσης χρεοκοπίας. Όμως, το κόστος της 
ακινησίας της κυβέρνησης από την αρχή της θητείας της, αλλά και οι εκκρεμότητες από τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις έφεραν ένα πολύ βαρύ πακέτο μέτρων, που αναπόφευκτα θα 
επηρεάσουν αρνητικά την πραγματική οικονομία. Σε δεύτερο επίπεδο, λίγοι αμφιβάλλουν για 
την αναγκαιότητα πολλών από αυτά τα μέτρα, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις έκρυβαν χρόνια 
προβλήματα της οικονομίας κάτω απ' το χαλί επικαλούμενες «ελληνικές ιδιαιτερότητες». Σε 
πρώτο χρόνο, όμως, η προσαρμογή στα «ευρωπαϊκά» δεδομένα είναι τόσο άμεση και βίαιη, που 
πολύ δύσκολα θα μπορέσει να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αρχίσει μια φυσιολογική 
πορεία προς κάποιας μορφή ανάκαμψης. Σε κάθε περίπτωση, το αποτύπωμα του Μνημονίου 3 
είναι βαρύ. Είναι πλέον ζήτημα πολιτικής ηγεσίας και στρατηγικής η κατεύθυνση στην οποία 
θα κινηθεί η χώρα και η προοπτική που μπορεί να αποκτήσει. Αλλά εδώ κυριαρχούν οι 
απαισιόδοξοι: έπειτα από έξι χρόνια ύφεσης, τρεις εκλεγμένους πρωθυπουργούς και τρία 
μνημόνια, η Ελλάδα δείχνει ακόμα εγκλωβισμένη στην έλλειψη μιας ρεαλιστικής πολιτική 
πρότασης και στη... φαντασίωση των «καλών καιρών». Ωστόσο η συμφωνία αφ' εαυτής και η 
εμπιστοσύνη που θα επιφέρει στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές για την 
παγίωση και τη λειτουργία της αγοράς, μπορεί να λειάνει σημαντικά το αρνητικό κλίμα, αν και 
πολύ δύσκολα μπορεί να το αντιστρέψει άμεσα και ολοκληρωτικά. Σε δεύτερο επίπεδο, 
ζητούμενο είναι επίσης το κατά πόσο η υπογραφή της συμφωνίας θα αποτινάξει άπαξ και δια 
παντός τον φόβο του Grexit πάνω από την ελληνική οικονομία και την κοινωνία -αυτό μένει να 
φανεί μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σε πολλαπλά επίπεδα, η 
υπογραφή της συμφωνίας να συνοδευτεί από σημαντικές θετικές αναθεωρήσεις από τους 
οίκους αξιολόγησης. Βραχυπρόθεσμα, πάντως αλλάζει εμφανώς προς το καλύτερο την 
προοπτική της αγοράς, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τις μεταβολές που αποτυπώθηκαν στις 
τιμές των ελληνικών ομολόγων, τα οποία βρέθηκαν στις χαμηλότερες τιμές τους στη διάρκεια 
του τελευταίου πενταμήνου. Το ελληνικό 10ετές υποχώρησε άμεσα στο 9,5% καταγράφοντας 
πτώση 136 μονάδων βάσης, χαμηλότερα από τις 26/6, παραμένοντας βέβαια υψηλότερα από 
χαμηλό έτους (8,46% στις 23/1). Το 3ετές αποκλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο, κατά 9% στο 
12,33%, με το χαμηλό το 2015 να έχει διαμορφωθεί στα επίπεδα του 11,76% το πρώτο 
δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Το 5ετές κινείται στο 11,9%, 3,6% χαμηλότερα απ' ό,τι στις 26/6.
Η ουσιαστική άνοδος που έχει σημειωθεί στις τιμές των ομολόγων δεν αποτυπώνεται σε καμία 
περίπτωση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου οι συνθήκες έχουν σαφώς περισσότερους 
περιορισμούς και είναι πιο πολύπλοκες λόγω τόσο των ελέγχων κεφαλαίου όσο και των 
τραπεζικών μετοχών.

BAIL IN Η αναφορά του Νταιζελμπλουμ σε bail in και των ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior 
bonds), τα οποία έχουν εκδώσει οι εγχώριες τράπεζες, συνεπάγεται αλλαγή των δεδομένων 
όσον αφορά στην εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας BRRD. Όπως έγραψε η στήλη  οι εκδόσεις 
ομολόγων κύριας εξασφάλισης ενέχουν ρήτρες ίσης αντιμετώπισης (pari passu) με τις εταιρικές 
καταθέσεις άνω των 100 χιλ ευρώ ανά δικαιούχο και τράπεζα. Και με βάση την κοινοτική 
οδηγία όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η ίση αντιμετώπιση senior bonds και 
ανασφάλιστων εταιρικών καταθέσεων δεν αναιρείται. Με δεδομένο ότι ο επικεφαλής του 
Eurogroup δεν αναφέρθηκε σε bail in ανασφάλιστων καταθέσεων αλλά μόνο στα senior 
bonds θα πρέπει το επόμενο διάστημα να περιμένουμε αλλαγές στην κοινοτική οδηγία.
Είτε μέσω συμπληρωματικής σύστασης που θα εκδώσει η ΕΚΤ, είτε μέσω της τροποποίησης 
του νόμου 3864 για το πλαίσιο με το οποίο θα ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες. Η 
τροποποίηση επιβάλλεται ως προαπαιτούμενο από το Μνημόνιο ως τα μέσα Οκτωβρίου.
Σημειώνεται ότι με βάση την κοινοτική οδηγία για το bail in η διασφάλιση των καταθέσεων 
διαχωρίζεται ως εξής: Την μεγαλύτερη προστασία έχουν οι καταθέσεις των ιδιωτών, 
ακολουθούν οι μικρές επιχειρήσεις και εν συνεχεία οι μικρομεσαίες (σ.σ. με ευρωπαικά 
κριτήρια μεγέθους). Στην τελευταία βαθμίδα προστασίας καταθέσεων είναι αυτές των 
μεγάλων επιχειρήσεων και των φορέων του Δημοσίου.
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ΚΥΠΡ Η Τράπεζα Κύπρου ΚΥΠΡ -1,01% ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα 
συνεδριάσει την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015, για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα 
του Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. Τα οικονομικά 
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής 
συνάντησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση. 

ΙΝΛΟΤ Τα αποτελέσματά της για το α' εξάμηνο του 2015 ανακοίνωσε η Intralot ΙΝΛΟΤ -2,50%. Ο 
ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο Α' εξάμηνο του 2015 αυξήθηκε κατά 5,9%, 
και διαμορφώθηκε στα €958,7 εκατ. από €905,5 εκατ. στο Α' εξάμηνο 2014, μία αύξηση της 
τάξης των €53,2 εκατ. Ο κύκλος εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών 
διαφορών ύψους €40,8 εκατ. έφτασε τα €917,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν στα €87,2 εκατ., μειωμένα κατά €2,3 εκατ. (-2,6%) συγκριτικά με το Α' 
εξάμηνο 2014. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους €5,2 εκατ., τα EBITDA 
έφτασαν τα €81,9 εκατ. το Α' εξάμηνο 2015, μειωμένα κατά 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2014. Τα κέρδη EBITDA το Α' εξάμηνο του 2015 από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα €80.1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 9,4% σε 
σύγκριση με το Α' εξάμηνο του 2014. Το Β' τρίμηνο του έτους τα EBITDA ανήλθαν στα €41,0 
εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, ενώ τα κέρδη EBITDA του Β' τριμήνου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν 
σε €38,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 26,7% σε σύγκριση με το Β' τρίμηνο του 2014.
Τα κέρδη προ φόρων (EBT) το Α' εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν στα €17,6 εκατ., 
μειωμένα κατά 12,7%. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους €9,2 εκατ., τα 
EBT έφτασαν τα €8,4 εκατ. από €16,3 εκατ., σημειώνοντας μείωση 48,2% συγκριτικά με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για την 
περίοδο διαμορφώθηκαν στα €-31 εκατ. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές στο Α' εξάμηνο 
2015 μειώθηκαν στα €8 εκατ. από €31 εκατ. στο Α' εξάμηνο 2014, επηρεασμένες από αρνητικό 
κεφάλαιο κίνησης ύψους €30,7 εκατ. Οι επενδύσεις (capex) το Α' εξάμηνο 2015 
διαμορφώθηκαν στα €36 εκατ., σε σύγκριση με επενδύσεις ύψους €29,4 εκατ. το Α' εξάμηνο 
2014. Ο καθαρός δανεισμός στις 30 Ιουνίου 2015 ανήλθε σε €416,1 εκατ., ενισχυμένος κατά 
€34,7 εκατ. σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2014 (€381,4 εκατ.). Ο Όμιλος συνέχισε να 
επενδύει στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), με στόχο να παραμείνει πρωτοπόρος 
των τεχνολογικών εξελίξεων, εστιάζοντας στην περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων του στους 
τομείς του mobile gaming, του περιεχομένου, των συστημάτων διατήρησης παικτών (player 
engagement), των συστημάτων CRM, καθώς και του κεντρικού συστήματος LOTOS10. Το 
συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την Ε&Α το Α' εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε στα €9 εκατ. 
έναντι €7,6 εκατ. το Α' εξάμηνο 2014. Στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 
17,8% και διαμορφώθηκε στα €39,3 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 114,1% στα €34,3 εκατ. από €16,0 εκατ. στο Α' εξάμηνο του 2014, 
ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) μειώθηκαν στα €-0,3 εκατ. από €-3,3 εκατ. το Α' 
εξάμηνο του 2014.

ΟΛΠ Πρόσω ολοταχώς προς την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του μετοχικού κεφαλαίου του 
Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς οδεύει το ΤΑΙΠΕΔ, ανεξάρτητα πολιτικών εξελίξεων, σύμφωνα 
με τις σχετικές πληροφορίες. Με βάση την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου 
αλλά και την απόφαση της κυβέρνησης που υπογράφεται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
Γ. Δραγασάκη, τον υπουργό Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού Γ. Σταθάκη και 
τον ΥΠΑΠΕΝ Π. Σκουρλέτη και η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η 
υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους υποψηφίους επενδυτές θα γίνει εντός Οκτωβρίου.
Η αρχική ημερομηνία είχε προσδιοριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου αλλά μετατίθεται όπως 
φαίνεται για μερικές εβδομάδες, εξέλιξη που αποδίδεται από την αγορά στο ενδεχόμενο 
εθνικών εκλογών τον Σεπτέμβριο. Όπως όμως και στις εκκρεμότητες που υπάρχουν και 
ειδικότερα στη νέα σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ με το ελληνικό δημόσιο (master 
concession) -στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι επενδύσεις που θα συμφωνηθούν πέραν 
του τιμήματος και του ετήσιου μισθώματος.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Εν αναμονή της άμεσης καταβολής των 10 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των 
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τραπεζών, τα οποία θα έχουν μορφή ομολόγων που θα τηρηθούν σε ειδικό λογαριασμό στον 
ESM στο Λουξεμβούργο, οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν από σήμερα σε ένα "καυτό" 
τετράμηνο δράσης. Η σημερινή ημέρα αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία από πλευράς 
εποπτικών τραπεζικών αρχών της Ε.Ε. προκειμένου οι διοικήσεις των τραπεζών να υποβάλουν 
τα στοιχεία των δανειακών φακέλων για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων 
ενεργητικού (AQR). Εφεξής και με ορίζοντα μέχρι τα τέλη του έτους και την ολοκλήρωση των 
νέων αυξήσεων κεφαλαίου από τις τράπεζες, θα "τρέξει" μία σειρά διαδικασιών ενόψει 
ανακεφαλαιοποίησης, στενά συνδεδεμένη με τους χειρισμούς στο μέτωπο των "κόκκινων" 
δανείων και των νομοθετικών αλλαγών σε επίπεδο ΤΧΣ.
Ειδικότερα:
-    Γύρω στις 25 Αυγούστου θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των stress tests, αυτή της άσκησης 
αντοχής των τραπεζών υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο. Αυτό προϋποθέτει ότι μέχρι 
τότε θα έχουν οριστικοποιηθεί οι παράμετροι διεξαγωγής των stress tests, δηλαδή κατά βάση οι 
παραδοχές για την ύφεση και την πορεία των "κόκκινων" δανείων.
-    Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, η ΤτΕ θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την 
εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Παράλληλα θα 
τροποποιηθούν οι νόμοι περί αφερεγγυότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών και θα τεθούν τα 
νέα αυστηρότερα κριτήρια για την προστασία της κύριας κατοικίας. 
-    Αρχές Σεπτεμβρίου οι τράπεζες πρέπει να υποβάλουν στον SSM νέα business plans, καθώς 
επίσης και νέα πλάνα αναδιάρθρωσης.
-    Στο πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου θα βγει το πόρισμα των AQRs, δίνοντας απτή διάσταση 
του ζητήματος των προβληματικών δανείων των τραπεζών από τα οποία θα κριθεί εν τέλει και 
το ύψος των νέων κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.
-    Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα σχεδιαστεί η νέα διαδικασία επιλογής και διορισμού των 
μελών της εκτελεστικής επιτροπής και του γενικού συμβουλίου του ΤΧΣ, δίνοντας μεγαλύτερο 
ρόλο στους "θεσμούς".
-    Έως τα μέσα Οκτωβρίου 2015 θα τροποποιηθεί ο νόμος για το ΤΧΣ ώστε να 
ευθυγραμμιστεί με τη μεταφορά της Οδηγία BRRD και με το νέο πλαίσιο 
ανακεφαλαιοποίησης. 
-    Μέχρι τέλος Οκτωβρίου η ΤτΕ θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγηση της 
ικανότητας των τραπεζών να τα αντιμετωπίσουν κατά κατηγορία.
-    Γύρω στις 25 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των stress tests.
-    Εντός του Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα τροποποιηθεί και ο νόμος σχετικά με τις κρατικές 
εγγυήσεις στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και 
κράτους.
-    Μέσα στον Οκτώβριο του 2015 αναμένεται να εξεταστεί η αναγκαιότητα νέων μέτρων 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνηση των τραπεζών θα ενισχυθεί επαρκώς και θα 
είναι πλήρως ανεξάρτητη.
-    Στο ίδιο διάστημα αναμένεται να επαναξιολογηθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica 
Bank και των συνεταιριστικών τραπεζών προκειμένου να γίνει προσπάθεια να 
ανακεφαλαιοποιηθούν με κεφάλαια του ΤΧΣ. 
-    Μέχρι 15 Νοεμβρίου θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, 
ενώ στο ίδιο διάστημα αναμένεται και η καταβολή των υπολοίπων 15 δισ. ευρώ από το 
"πακέτο" του ESM για τις τράπεζες
-    Έως τα τέλη Νοεμβρίου θα ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων.
-    Μέσα στον Δεκέμβριο οι αρχές θα διαμορφώσουν συντονιστικούς μηχανισμούς για τους 
οφειλέτες με μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια χρέη.
-    Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των 
τραπεζών.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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