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Χρηµατιστήριο Αθηνών:  
Νέες υπηρεσίες προς Εισηγµένες εταιρίες  

 
 

Την παροχή µιας νέας κατηγορίας υπηρεσιών προς τις εισηγµένες εταιρίες, 
εγκαινιάζει το Χρηµατιστήριο Αθηνών.  
 
Με αφορµή τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά στα δικαιώµατα των µετόχων και 
τις διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων, το Χρηµατιστήριο Αθηνών, σε 
συνεργασία µε την εταιρεία Sodali, ανακοινώνει την παροχή εξειδικευµένων 
υπηρεσιών προς όλες τις εισηγµένες εταιρείες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
 
Οι νέες υπηρεσίες έχουν σκοπό να επιτρέψουν σε κάθε εισηγµένη εταιρία, αφενός 
να αποκτήσει µία σε βάθος κατανόηση της φύσης των µετόχων της, του τρόπου µε 
τον οποίο αυτοί αποφασίζουν και των δεδοµένων που σταθµίζουν, προκειµένου να 
υποστηρίξουν τα θέµατα που τίθενται στην ατζέντα των Γενικών Συνελεύσεων και 
αφετέρου να ευθυγραµµίσει τις προσδοκίες των µετόχων µε τις αποφάσεις και τις 
στρατηγικές της διοίκησης της, αλλά και να αξιολογήσει το µοντέλο εταιρικής 
διακυβέρνησης που ακολουθεί.  
 
Οι νέες υπηρεσίες θα προσαρµόζονται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε εταιρίας για να 
την υποστηρίξουν κυρίως κατά την προετοιµασία των Γενικών Συνελεύσεων αλλά 
και σηµαντικών εταιρικών γεγονότων συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήµατα που 
προσφέρει το Χρηµατιστήριο Αθηνών και τη διεθνή εµπειρία της Sodali.  
 
Ο κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, Πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΧΑΕ δήλωσε µε αφορµή τη νέα αυτή συνεργασία: «Το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τη συνεργασία αυτή, κάνει ένα ακόµη βήµα προς την 
ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας της Ελληνικής αγοράς και εµπλουτίζει 
τις παρεχόµενες υπηρεσίες του προς τις εκδότριες εταιρείες, ώστε αυτές να 
µπορέσουν να εφαρµόσουν µε ταχύτητα και ευκολία τις νέες δυνατότητες που 
τους παρέχονται. Πιστεύω ότι οι καινούργιες αυτές υπηρεσίες θα διευκολύνουν τις 
εισηγµένες εταιρίες να επιτύχουν µακροπρόθεσµα σηµαντικούς στόχους όπως η 
προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων, η βελτίωση του διαλόγου µε τους µετόχους τους 
και µέσω αυτής η µέγιστη δυνατή υποστήριξη στη λήψη των στρατηγικών 
αποφάσεων».  

 

Ο Πρόεδρος της Sodali κ. John Wilcox  δήλωσε µε αφορµή τη συνεργασία µε το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών: «Είµαστε πολύ περήφανοι που ενώνουµε τις δυνάµεις µας 
µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών προκειµένου να  προσφέρουµε στις Ελληνικές 
εταιρίες µια καινούργια γκάµα υπηρεσιών που θα προωθήσουν την ορθή εταιρική 
διακυβέρνηση και τη δίκαιη µεταχείριση των µετόχων. Η εµπειρία, µας έχει 
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αποδείξει ότι η ισχυρή εταιρική κουλτούρα και ο αποτελεσµατικός διάλογος µε τους 
µετόχους παρέχει αυξηµένη στήριξη των στρατηγικών αποφάσεων και επιπλέον 
προσελκύει µακροπρόθεσµα διεθνείς επενδυτές. Ελπίζουµε ότι  η εξέλιξη των 
πρακτικών στην ελληνική αγορά θα ενθαρρύνει τις εταιρίες όχι µόνο να 
ενεργήσουν πέρα από τα νοµικά και κανονιστικά τους καθήκοντα αλλά και να 
αναπτύξουν την επικοινωνία τους µε την τοπική και την παγκόσµια επενδυτική 
κοινότητα. Και είµαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουµε οποιονδήποτε 
Ελληνα εκδότη στην προσπάθειά του αυτή». 
 

 

Sodali: Η Sodali είναι συµβουλευτική εταιρεία, που παρέχει συµβουλές, συναλλακτικές υπηρεσίες και 
τεχνογνωσία εταιρικής διακυβέρνησης σε -εισηγµένες και µη- εταιρείες στην Ευρώπη, τη Λατινική 
Αµερική, την Ασία και τις αναπτυσσόµενες αγορές. Η Sodali διατηρεί γραφεία και εκπροσώπους στα 
κυριότερα οικονοµικά κέντρα του κόσµου. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Sodali περιλαµβάνουν: 
προετοιµασία και οργάνωση γενικών συνελεύσεων, επικοινωνία µε µετόχους και οµολογιούχους, 
εξαγορές και συγχωνεύσεις, συµβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολόγηση 
διοικητικών συµβουλίων, εκπαίδευσης και έρευνας σε στρατηγικά θέµατα. Η αποστολή της εταιρείας είναι 
να βοηθάει εταιρείες στο να προβλέπουν, να κατανοούν και να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις 
προσδοκίες των µετόχων της, των ξένων θεσµικών επενδυτών και των διεθνών κεφαλαιαγορών. 


