
Solidus Securities ΑΕΠΕΥ 

Ετήσια δημοσίευση πληροφοριών για την ταυτότητα των τόπων  

Εκτέλεσης και την ποιότητα της εκτέλεσης 

(βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

Έτος αναφοράς: 2021 
 

 



Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ («η εταιρεία») 

δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών για όλες 

τις εκτελεσθείσες και διαβιβασθείσες εντολές πελατών, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου. 

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες και δημοσιεύονται με τη μορφή 

που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (EE) 2017/576. 

 

Πληροφορίες για τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης για το έτος 2021 

 

Ιδιώτες Πελάτες 

 

Κατηγορία μέσου Ελληνικές Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά 

αποθετηρίου i) Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 5 και 6 

(από 2 000 συναλλαγές ημερησίως) 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

OXI 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100,00% 100,00% 17,09% 82,91% 100% 

 

 

Κατηγορία μέσου Ελληνικές Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά 

αποθετηρίου ii) Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 3 και 4 

(από 80 έως 1 999 συναλλαγές ημερησίως) 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

OXI 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100,00% 100,00% 23,99% 76,01% 100% 

 



Κατηγορία μέσου Ελληνικές Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά 

αποθετηρίου iii) Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 1 και 2 

(από 0 έως 79 συναλλαγές ημερησίως) 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

OXI 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100,00% 100,00% 24,21% 75,79% 100% 

 

Κατηγορία μέσου ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

OXI 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100% 100% 11,38% 88,62% 100% 

 



 

Κατηγορία μέσου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

OXI 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100% 100% N/A N/A 100% 

 
 

Κατηγορία μέσου ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

XNYS 29.55% 28.27% N/A N/A 100% 

XNGS 27.16% 13.00% N/A N/A 100% 

XNCM 16.77% 34.63% N/A N/A 100% 

XETR 7.31% 3.04% N/A N/A 100% 

XNMS 5.66% 8.12% N/A N/A 100% 

 



 
Κατηγορία μέσου ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

SHORE CAPITAL 
LEI: 213800JY1HFW7QW95129 

43.75% 22.22% 100% N/A 0% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ              
LEI: 5493004KSNEM4U7L8714 

26.54% 38.10% 100% N/A 0% 

EUROBANK CYPRUS LTD     
LEI: M6AD1Y1KW32H8THQ6F76 

9.66% 26.19% 100% N/A 0% 

GUY BUTLER 
LEI: 213800AG2H8MB5FGJ538 

7.73% 3.973% 100% N/A 0% 

ALPHA BANK 
LEI: 5299009N55YRQC69CN08 
 

6.77% 6.35% 100% N/A 0% 

 
 

Κατηγορία μέσου ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

XCME 76,72% 52,44% 97,31% 2,69% 100% 

IATS  9,00% 12,01% 100,00% 0,00% 100% 

XEUR  8,54% 6,17% 100,00% 0,00% 100% 

XNYM 3,30% 2,09% 100,00% 0,00% 100% 

CBOT 0,66% 1,02% 100,00% 0,00% 100% 

 
 



Επαγγελματίες Πελάτες 
 

Κατηγορία μέσου Ελληνικές Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά 

αποθετηρίου i) Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 5 και 6 

(από 2 000 συναλλαγές ημερησίως) 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100% 100% 0,00% 100,00% 100% 

 

 

Κατηγορία μέσου Ελληνικές Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά 

αποθετηρίου ii) Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 3 και 4 

(από 80 έως 1 999 συναλλαγές ημερησίως) 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100% 100% 14,89% 85,11% 100% 

 



 

Κατηγορία μέσου Ελληνικές Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά 

αποθετηρίου iii) Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 1 και 2 

(από 0 έως 79 συναλλαγές ημερησίως) 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100% 100% 18,78% 81,22% 100% 

 

 

Κατηγορία μέσου ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100% 100% 21,43% 78,57% 100% 

 



 

Κατηγορία μέσου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
LEI: 549300GSRN07MNENPL97 

100% 100% N/A N/A 100% 

 
 

Κατηγορία μέσου ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 
εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

XNYS 46.53% 36.32% 
N/A N/A 100.00% 

XNGS 29.33% 23.06% 
N/A N/A 100.00% 

XETR 7.93% 6.20% 
N/A N/A 100.00% 

XPAR 6.21% 3.96% 
N/A N/A 100.00% 

ARCX 3.75% 2.07% 
N/A N/A 100.00% 

 



Σύνοψη ανάλυσης συμπερασμάτων ως προς την ποιότητα της εκτέλεσης κατά το έτος αναφοράς 2021 

α) Η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον Πελάτη σε 
συστηματική βάση, κατά την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: 

 Εκτέλεση εντολών πελατών. 
 Διαβίβαση εντολών πελατών σε άλλες τρίτες επιχειρήσεις προς εκτέλεση ή περαιτέρω διαβίβαση προς 

εκτέλεση. 
 

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης όπως αυτή ίσχυε 
κατά το έτος αναφοράς 2021 κατά την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών είναι: 

• Τιμή του Χρηματοοικονομικού Μέσου, 

• Κόστος της εκτέλεσης της εντολής (προμήθειες, κόστη εκκαθάρισης και διακανονισμού κα ), 

• Ταχύτητα εκτέλεσης, 

• Πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής (με στόχο τη διασφάλιση τόσο της εκτέλεσης της 
εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισμό της συναλλαγής), 

• Όγκος της εντολής,  

• Φύση της εντολής, 

• Άλλους παράγοντες σχετικούς με την εκτέλεση της εντολής. 

  

β) Δεν υπήρξαν ούτε υπάρχουν στενοί δεσμοί, συγκρούσεις συμφερόντων ή κοινή ιδιοκτησία μεταξύ της εταιρείας 
και των τόπων εκτέλεσης.  

γ) Δεν υπήρξαν ούτε υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις μεταξύ της εταιρείας και των τόπων εκτέλεσης που αναφέρονται 
παραπάνω, πέραν όσων ρυθμίσεων εφαρμόζονται μεταξύ των εν λόγω αγορών και του συνόλου των μελών 
τους. 

δ) Δεν προέκυψε τροποποίηση των τόπων εκτέλεσης / τρίτων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στους οποίους 
εκτελέστηκαν / διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση εντολές πελατών. 

ε) Η εταιρεία αντιμετωπίζει διαφορετικά τους πελάτες ανάλογα με την κατηγοριοποίηση τους ως ιδιώτη πελάτη ή 
ως επαγγελματία πελάτη. 

στ) Κατά την εκτέλεση/διαβίβαση εντολών ιδιωτών πελατών και συγκεκριμένα σε περιπτώσεις περιορισμένης 
εμπορευσιμότητας, προτεραιότητα δίνεται στην πιθανότητα εκτέλεσης και μετά σε άλλους παράγοντες. 

ζ) Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε δεδομένα ή εργαλεία όσον αφορά την ποιότητα της εκτέλεσης, με εξαίρεση 
δεδομένα που χορηγήθηκαν από τους προαναφερθέντες τόπους εκτέλεσης μετά τη λήξη του έτους 2021 και 
πριν την ανάρτηση της παρούσας. 

η) Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτίου βάσει του άρθρου 65 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 


