
1 

 

 

 

CFS Χρηματιστηριακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής  

Επενδυτικών Υπηρεσιών 
 

 

 

 

Ανακοίνωση γνωστοποίησης διακοπής παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

 

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022 

Αγαπητοί πελάτες, 

η νέα επιχειρηµατική στρατηγική της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση, δεν περιλαµβάνει πλέον 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, τον Κανονισµό 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, τον Κανονισµό 

Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σε συνδυασµό µε 

την Απόφαση 1, του ATHEX, την απόφαση 2, του AthexClear και την απόφαση 1, 

του ATHEXCSD, γνωστοποιήσαµε στις χρηµατιστηριακές αρχές, την παραίτηση 

της εταιρείας από:   

• Μέλος ∆ιαπραγµάτευσης στην Αγορά Αξιών 

• Συµµετέχων της ΕΛΚΑΤ 

• Άµεσο Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤΕΚ 

• Εκκαθαριστικό Μέλος ∆ανειοδοσίας  

 Ως ηµεροµηνία παραίτησης ορίστηκε η 15η Ιουλίου 2022, έτσι µετά την ηµεροµηνία 

αυτή  η εταιρεία µας: 

• δεν θα λαµβάνει εντολές πελατών για την εκτέλεση συναλλαγών, και 

• δεν θα επιτρέπεται η εταιρεία µας, να είναι θεµατοφύλακας των 

χαρτοφυλακίων πελατών. 

Οι πελάτες µας οφείλουν, το αργότερο µέχρι την 15η Ιουλίου 2022, να 

κλείσουν τους επενδυτικούς λογαριασµούς  τους  µε την εταιρεία µας: 
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• είτε µεταφέροντας το χαρτοφυλάκιό τους σε συµµετέχοντα της επιλογής 

τους,  

• είτε πουλώντας και εισπράττοντας το τίµηµα.  

Τα υπάρχοντα ταµειακά διαθέσιµα θα κατατεθούν στους τραπεζικούς 

λογαριασµούς που µας δηλώθηκαν. 

Σας καλούµε να επικοινωνήσετε άµεσα µε την εταιρεία µας, προκειµένου εγκαίρως 

να µας ενηµερώσετε για την επιλογή σας, σχετικά µε το µέλλον του χαρτοφυλακίου 

σας. 

Το προσωπικό µας, όπως πάντα είναι διαθέσιµο και πρόθυµο για οποιαδήποτε 

υποστήριξη χρειαστείτε.   

Σηµειώνουµε ότι,  για όποιους  πελάτες - δικαιούχους χαρτοφυλακίων, δεν 

ανταποκριθούν στην κλήση αυτή, µετά την 15η Ιουλίου 2022 θα εφαρµοστούν 

οι σχετικές διατάξεις του θεσµικού πλαισίου.  

Η παρούσα επιστολή είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα µας www.cfs.gr 

Ευχαριστούµε για την πολυετή συνεργασία και την µακρόχρονη εµπιστοσύνη σας, 

την οποία πιστεύουµε ότι τιµήσαµε δεόντως, σε κάθε ευκαιρία παροχής των 

υπηρεσιών µας. 

Σας ευχόµαστε καλή υγεία και κερδοφόρες επενδύσεις. 
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