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ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ
1
 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

 

ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ 

Δπσλπκία:    …...…………………………………………….……... 

Γηαθξηηηθόο ηίηινο:   ………………………………………………………... 

ΑΦΜ
2
:    ………………………………………………............... 

ΑΡΜΑΔ
2
:    ………………………………………………………... 

Έδξα
2
:                ………………………………………………………... 

Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε 

(Κεληξηθά Γξαθεία):   ………………………………………………………... 

Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο:  ………………………………………………………... 

Αξηζκόο ηειεθώλνπ / θαμ:  ………………………………………………………... 

Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:  ....................................................................................... 

 

ηοισεία ςπεςθύνος ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ για ηην παπούζα αίηηζη 

Δπώλπκν:    ………………………………………………………... 

Όλνκα:                ………………………………………………………... 

Θέζε ζηελ Δηαηξεία:   ………………………………………………………... 

                                                           
1
 Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 

2
 ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο / ηξνπνπνίεζεο πθηζηάκελεο άδεηαο 
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Η Δηαηξεία αηηείηαη άδεηα γηα παξνρή ησλ αθόινπζσλ επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ: 

 
 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
(i) ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

(ii) 

  1(α) 1(β) 1(γ) 1(δ) 1(ε) 1(ζη) 1(δ) 1(ε) 2(α) 2(β) 2(γ) 2(δ) 2(ε) 2(ζη) 2(δ) 
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(δ)                

(ε)                

(ζ)                

(η)                
(i)

       Η αξίζκεζε ζηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο πξνθύπηεη από ηελ αλαθεξόκελε 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3606/07 αξίζκεζε. εκεηώζηε ΝΑΙ ή ΟΥΙ ζην αληίζηνηρν 

ηεηξάγσλν. 
(ii)

    Η αξίζκεζε ζηηο παξεπόκελεο ππεξεζίεο πξνθύπηεη από ηελ αλαθεξόκελε ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ.3606/07 αξίζκεζε. εκεηώζηε ΝΑΙ ή ΟΥΙ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν. 
(iii) 

   Η αξίζκεζε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πξνθύπηεη από ηελ αλαθεξόκελε αξίζκεζε ζην 

άξζξν 5 ηνπ λ.3606/07. 
 

ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ή κειινληηθήο επέθηαζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ, επί ησλ 

νπνίσλ παξέρνληαη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηόηεηεο θαη παξεπόκελεο ππεξεζίεο, ε 

Δηαηξεία νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ακειιεηί. 

 

Η ππνςήθηα Δηαηξεία: 

1. Δίλαη ππό ίδξπζε /πθηζηάκελε
3
 εηαηξεία: 

2. Δίλαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3606/2007
4
: 

(α) Θπγαηξηθή ΔΠΔΤ, πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ή αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ. 

 …………………………………………. 

(β) Θπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ΔΠΔΤ, πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ή αζθαιηζηηθήο 

επηρείξεζεο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ. 

 …………………………………………. 

(γ)  Διεγρόκελε από ηα ίδηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ ειέγρνπλ ΔΠΔΤ, πηζησηηθό ίδξπκα ή 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ.  

 …………………………………………. 

 

3. Έρεη ππνβάιεη αληίγξαθν απόδεημεο θαηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ ππέξ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ή ηξνπνπνίεζεο  άδεηαο ιεηηνπξγίαο, 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξ. 1 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 36730/Β.903/2006 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ Β΄/1492/2006).  

                                                           
3
 Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε. 

4
 εκεηώζηε ΝΑΙ ή ΟΥΙ 
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4. Βεβαηώλεη: 

(α) όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε είλαη αιεζή θαη όηη δελ έρνπλ 

παξαιεθζεί ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο, 

(β) όηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο, όπσο εκθαλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ έρεη αιιάμεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ή παξνπζηάδεη ηηο απνθιίζεηο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα. 

 

5. Αλαιακβάλεη λα ελεκεξώζεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή 

πξνθύςεη ζε ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ή ζηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε 

θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο αίηεζεο.  

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο πηζηνπνηώ όηη ε αίηεζε έρεη εγθξηζεί από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο 

Δηαηξείαο. 
 

 Αζήλα, …………………………….200 

  

 (Ολνκαηεπώλπκν ππνγξάθνληνο) 

  

  

 (Τπνγξαθή) 

 

 

 

ημειώζειρ: 
 

1. Η ππνςήθηα Δηαηξεία ππνβάιιεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ, 

παξέρνληαο ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία αλά θαηεγνξία θαη ζε μερσξηζηό ππνθάθειν. Σα  ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηνπο θπξίνπο κεηόρνπο, κέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε 

(ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιόγην, βηνγξαθηθό ζεκείσκα θ.ι.π.) ππνβάιινληαη ζε μερσξηζηνύο 

ππνθαθέινπο αλά άηνκν. 

 

2. Σα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζε πξσηόηππν ( εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθώλ 

πεξί κε πηώρεπζεο θ.ι.π.) ή ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν (όπσο Καηαζηαηηθό θ.ι.π.). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΟΤ ΑΙΣΔΙΣΑΙ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΔΠΔΤ 

1. Νομική καηάζηαζη ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ 

1.1. ρέδην Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. 

1.2. Γηεύζπλζε ηπρόλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο. 

1.3. ηνηρεία ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζώπσλ ηεο Δηαηξείαο (εάλ ππάξρνπλ). 

2. Οπγανόγπαμμα ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ 

2.1. Αλαιπηηθό νξγαλόγξακκα ηεο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (θαζήθνληα θαη 

αξκνδηόηεηεο). 

2.2. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε Δηαηξεία αλήθεη ζε Όκηιν, ππνβάιιεηε μερσξηζηό νξγαλόγξακκα πνπ 

θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία κε πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο πάλσ από 10%. Δπηπξνζζέησο αλαθέξεηε ηηο θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

εηαηξεηώλ απηώλ. 

3. Κύπιοι μέηοσοι ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ 

3.1. Οη κέηνρνη κε εηδηθή ζπκκεηνρή (πνπ θαηέρνπλ πνζνζηό άλσ ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ) ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνπλ ηηο ηπρόλ ζπκκεηνρέο ηνπο ζε άιιεο εηαηξείεο, ζηηο 

νπνίεο θαηέρνπλ άλσ ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ. 

3.2. Αλ κέηνρνο κε εηδηθή ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο είλαη λνκηθό πξόζσπν, αλαθέξεηε ηηο 

αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- Δπσλπκία θαη λνκηθή κνξθή. 

- Έδξα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

- Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο. 

- Πνζνζηό δηθαησκάησλ ςήθνπ, πνπ άκεζα ή έκκεζα κπνξεί λα αζθήζεη ζηηο Γεληθέο 

πλειεύζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

- Ολνκαηεπώλπκν θαη επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο 

θαη ησλ κεηόρσλ κε εηδηθή ζπκκεηνρή (άλσ ηνπ 10%) ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

3.3. Αλ κέηνρνο κε εηδηθή ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο είλαη θπζηθό πξόζσπν, αλαθέξεηε ηηο 

αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- Ολνκαηεπώλπκν. 

- Γηεύζπλζε θαηνηθίαο. 

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα. 

- Πνζνζηό ζπκκεηνρήο. 

3.4. Πξνθεηκέλνπ πεξί πθηζηάκελεο εηαηξείαο αλαθέξεηε άιια λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ 

ζρέζε ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 23 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3606/2007, κε ηελ 

Δηαηξεία. 

3.5. Αλ νη κέηνρνη κε εηδηθή ζπκκεηνρή είλαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θπζηθά πξόζσπα, νη παξαπάλσ 

πιεξνθνξίεο ζα αλαθέξνληαη ζην θαζέλα ρσξηζηά. 

4. Γιαδικαζία εξαζθάλιζηρ ηηρ ζςμμόπθυζηρ ηηρ Δηαιπείαρ με ηιρ οπγανυηικέρ απαιηήζειρ 

για ηη λειηοςπγία ΑΔΠΔΤ και ηοςρ κανόνερ ζςμπεπιθοπάρ ΔΠΔΤ 

4.1. Καλόλεο ιεηηνπξγίαο αλά επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηόηεηα θαη αλά παξεπόκελε 

ππεξεζία. 

4.1.1. Δηδηθά γηα ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ πειαηώλ ε Δηαηξεία 

ππνβάιιεη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο, ηα ζηνηρεία ησλ 

πξνζώπσλ πνπ ηελ ζπγθξνηνύλ θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζνξηζκνύ ηεο αλάιεςεο ηεο 

επζύλεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηαρείξηζεο. 

4.1.2. Δηδηθά γηα ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ίδην ινγαξηαζκό ε 

Δηαηξεία ππνβάιιεη μερσξηζηνύο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ηνλ ηόπν δηελέξγεηαο ησλ 
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ζπλαιιαγώλ: εληόο νξγαλσκέλεο αγνξάο, δειαδή σο εηδηθόο δηαπξαγκαηεπηήο, ή εθηόο 

νξγαλσκέλεο αγνξάο. 

4.1.3. Δηδηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ΠΜΓ ε Δηαηξεία ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3606/2007 θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ απηνύ 

θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ. 

4.2. Γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζώπσλ πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο αλά επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηόηεηα θαη παξεπόκελε ππεξεζία, όπνπ 

απαηηείηαη. Γηα ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ίδην ινγαξηαζκό ην 

απαηηνύκελν πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο είλαη α1 ή α2, αλαιόγσο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ. 

4.3. Πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη ησλ εθεδξηθώλ (back – 

up) ζπζηεκάησλ, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο, ηε ινγηζηηθή 

επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 

θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

4.4. Πεξηγξαθή ησλ κεραληζκώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο, ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο 

θαιππηόκελσλ πξνζώπσλ, ησλ όξσλ εμσηεξηθήο αλάζεζεο επηρεηξεζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ ή 

επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ ή δξαζηεξηνηήησλ, ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε θύιαμε 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ θαη θεθαιαίσλ πειαηώλ, ηελ πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηηο 

ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ, ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε θαηαγγειηώλ πειαηώλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 
4.5. Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ πιεξνθόξεζεο πειαηώλ, ησλ δηαδηθαζηώλ θαηεγνξηνπνίεζεο 

θαη αμηνιόγεζεο θαηά πεξίπησζε θαηαιιειόηεηαο θαη ζπκβαηόηεηαο πειαηώλ, ησλ 

δηαδηθαζηώλ ελεκέξσζεο πειαηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ βέιηηζηεο εθηέιεζεο εληνιώλ. 
4.6. Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ εληνιώλ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 18 ηνπ λ.3340/2005. 

4.7. Αλαθνξά ησλ παξερόκελσλ επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεπόκελσλ 

ππεξεζηώλ θαη ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζηειερώλ ηπρόλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο, 

θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπο. 

5. Γενικέρ πληποθοπίερ για ηην ςποτήθια Δηαιπεία (μόνο για ςθιζηάμενη εηαιπεία) 

5.1. Αληίγξαθν ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε άδεηα ζύζηαζεο θαη εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθό 

ηεο Δηαηξείαο. 

5.2. Πξνεγνύκελε επσλπκία θαη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο κέρξη ζήκεξα. 

5.3. Αλαθνξά εάλ ε Δηαηξεία παξείρε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή 

δξαζηεξηόηεηεο, ή παξεπόκελεο ππεξεζίεο. 

5.4. Αλαθνξά εάλ ε Δηαηξεία είρε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία άδεηα ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία πεξί θεθαιαηαγνξάο, πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ή αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, 

ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό. 

5.5. Αλαθνξά εάλ ε Δηαηξεία είρε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην εμσηεξηθό, αλαθέξνληαο 

ηηο ρώξεο, ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη ηα ηπρόλ ππνθαηαζηήκαηα, ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ή 

γξαθεία αληηπξνζσπείαο, κέζσ ησλ νπνίσλ δηεμήγαγε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο. 

5.6. Αλαθνξά εάλ ππήξμε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία πεξίπησζε αίηεζεο πηώρεπζεο ή 

ππνρξεσηηθήο εθθαζάξηζεο ή θαηάζρεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. 

5.7. Αλαθνξά εάλ ε Δηαηξεία αληηκεηώπηζε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία θάπνηα από ηηο αθόινπζεο 

πεξηπηώζεηο: 

- Με εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκνπ ρξένπο. 

- Αλαγθαζηηθό ζπκβηβαζκό κε πηζησηέο. 

- Τπαγσγή ζε θαζεζηώο αλαγθαζηηθήο δηαρεηξίζεσο. 
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- Γηακαξηύξεζε ζπλαιιαγκαηηθώλ απνδνρήο ηεο Δηαηξείαο ή γξακκαηίσλ εθδόζεσο ηεο 

Δηαηξείαο. 

- Έθδνζε αθάιππησλ επηηαγώλ ηεο Δηαηξείαο. 

5.8. Αλαθνξά εάλ επηβιήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία άξλεζε ρνξήγεζεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ή δηνηθεηηθή θύξσζε ζηελ Δηαηξεία ή ζε κεηόρνπο ή ζηειέρε απηήο, ζηελ 

Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό. 

5.9. Αλαθνξά θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο ζε αζηηθή ή πνηληθή δίθε ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο ή ησλ 

λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηεο, γηα απάηε ή άιιε κε λόκηκε πξάμε ζηελ Διιάδα ή ζην 

εμσηεξηθό, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

5.10. Βεβαίσζε δηθεγόξνπ, ε νπνία ζα αλαθέξεη ηπρόλ εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο 

Δηαηξείαο. 

6. Υπημαηοοικονομική καηάζηαζη ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ 

6.1. Διεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην ηειεπηαίν έηνο, αλ πξόθεηηαη γηα 

πθηζηάκελε εηαηξεία. 

6.2. Βεβαίσζε δέζκεπζεο ζε ηξάπεδα ηνπ πνζνύ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

πξνθεηκέλνπ γηα λέα εηαηξεία (πξνζθνκίδεηαη κε ηε ιήςε ηεο Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο). 

6.3.   Μεηνρηθή ζύλζεζε, όλνκα κεηόρσλ, αξηζκό κεηνρώλ πνπ θαηέρεη θάζε κέηνρνο θαη πνζνζηό 

επί ηνπ ζπλνιηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ αλά θαηεγνξία κεηνρώλ. 

6.4. Πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ γηα ηα δύν (2) πξώηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

6.5.    Πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ αλά επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηόηεηα γηα ηα δύν (2) πξώηα 

έηε ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

7.  Πληποθοπίερ για μέλη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος, Μεηόσοςρ, Γιεςθςνηικά ηελέση 

7.1.  Γηα θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη γηα θάζε πξόζσπν πνπ δηεπζύλεη πξαγκαηηθά 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

παξάξηεκα ηεο απόθαζεο 4/452/1.11.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Δπηπιένλ, γηα 

θάζε πξόζσπν πνπ δηεπζύλεη πξαγκαηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο πηζηνπνηεηηθό 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. 

7.2. Γηα θάζε κέηνρν κε εηδηθή ζπκκεηνρή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

παξάξηεκα ηεο απόθαζεο 3/452/1.11.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

7.3. Γηα θάζε κέηνρν ρσξίο εηδηθή ζπκκεηνρή πνπ είλαη θπζηθό πξόζσπν, ηνλ εζσηεξηθό ειεγθηή, 

ηνλ ππεύζπλν θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο, ηνλ ππεύζπλν δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη ηνλ 

ππεύζπλν λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 
 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΟΤ ΑΙΣΔΙΣΑΙ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 
 

1. Πξαθηηθό Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ νπνία ζα απνθαζίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ζα πεξηέρεη ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ. 

2. Καλόλεο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηόηεηεο θαη παξεπόκελεο 

ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία αηηείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

2.1. Δηδηθά γηα ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ ηζρύνπλ ηα όζα 

αλαθέξνληαη ππό Α.4.1.1. 

2.2. Δηδηθά γηα ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ίδην ινγαξηαζκό ηζρύνπλ 

ηα όζα αλαθέξνληαη ππό Α.4.1.2. 

2.3. Δηδηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ΠΜΓ ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ππό Α.4.1.3. 

 

3. Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ν 

επηθαηξνπνηεκέλνο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε 

ηνλ λ. 3606/2007. 
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4. Γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζώπσλ πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο αλά επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηόηεηα θαη παξεπόκελε ππεξεζία, όπνπ 

απαηηείηαη. 

 


