Δημοσιοποίηση Πληροφοριών Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
(βάσει των άρθρων 80-87 του Ν.4261/2014)

Επωνυμία Εταιρίας και διακριτικός τίτλος
Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
Έδρα Εταιρίας
Η έδρα της Εταιρίας είναι στη διεύθυνση Κοραή 5, Αθήνα 105 64.
Φύση των δραστηριοτήτων
Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την
παροχή των ακόλουθων Επενδυτικών Υπηρεσιών και Παρεπόμενων.
Επενδυτικές Υπηρεσίες και δραστηριότητες:
- Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών.
- Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.
- Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό.
- Παροχή επενδυτικών συμβουλών.
- Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
- Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.
- Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με
δέσμευση ανάληψης.
Παρεπόμενες υπηρεσίες:
- Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,
περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών
υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.
- Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή
περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει
την πίστωση ή το δάνειο.
- Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την
κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών
σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
- Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή
επενδυτικών συμβουλών.
- Έρευνα στο τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές
γενικών συστάσεων με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
- Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενη με την αναδοχή.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Κοραή 5, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354.100, Fax: +30210 3233.814
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr , http: / / www.piraeus-sec.gr

Εταιρική Διακυβέρνηση
Με σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ έχει υιοθετήσει και
εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα αρχών και πρακτικών αναφορικά με τη διοίκηση
και την λειτουργία της Εταιρείας.
-

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

-

Σύστημα Εσωτερικής Εποπτείας.

Πολιτική Αποδοχών
Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ έχει υιοθετήσει και συμμορφώνεται με την Πολιτική Αποδοχών του
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, σε όσα σημεία αυτής αφορούν την Εταιρεία. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Πειραιώς ΑΠΕΥ αποδέχεται τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών της
Τράπεζας Πειραιώς.
Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31/12/2015 ήταν ευρώ €
6.621.041,35.
Αποτελέσματα προ φόρων
Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων για την χρήση που έληξε την 31/12/2015 ήταν ευρώ
€ (444.399,47).
Φόροι επί των αποτελεσμάτων
Οι φόροι που βάρυναν τα αποτελέσματα για την χρήση που έληξε την 31/12/2015, ήταν
ευρώ € 145.799,02
Συνολικός αριθμός εργαζομένων
Ο αριθμός των εργαζομένων της Εταιρίας σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για το έτος
που έληξε την 31/12/2015 ήταν 94 άτομα.
Δημόσιες επιδοτήσεις
Δεν υπήρχαν δημόσιες επιδοτήσεις για την χρήση που έληξε την 31/12/2015.
Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού
Καθαρό αποτέλεσμα (ζημίες) χρήσης
προ φόρων
Σύνολο Ενεργητικού

(0,444)
:

100,194

=

(0,44%)

Αναλυτικά στοιχεία για τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας μπορείτε να βρείτε στις
Οικονομικές Καταστάσεις .
Η δημοσιοποίηση Πληροφοριών Εποπτικής Φύσης σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και
τη διαχείριση κινδύνων σε ενοποιημένη βάση, με στοιχεία της 31.12.2015 για τον Όμιλο της
Τράπεζας Πειραιώς, είναι αναρτημένη τόσο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/corporate-governance/risk-management
όσο και στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. http://www.piraeus-sec.gr/etairia/etairikidiakyvernish/esoteriki-epoptia.
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