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Δλ όςεη ησλ κεγάισλ απμήζεσλ θεθαιαίνπ πνπ εηνηκάδνπλ νη ηξάπεδεο, αιιά θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ν ηνκέαο ησλ ζπκβνύισλ ζπλαιιαθηηθώλ 

ππεξεζηώλ θαη ηερλνγλσζίαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έξρεηαη λα ζηεξίμεη ηνλ αγώλα 

πνπ κέζα ζηνπο επόκελνπο κήλεο ζα μεθηλήζνπλ νη ειιεληθέο εηζεγκέλεο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ.  

 

Η εηαηξεία Sodali εδώ θαη έλα ρξόλν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΥΑΔ έρεη μεθηλήζεη 

επαθέο κε αξθεηέο εηζεγκέλεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αξσγόο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

απηή.  

 

Όπσο αλαθέξεη ζηε "Ν" ε θ. Αηκηιία Βάξθε, δηεπζύληξηα - επηρεηξεκαηηθή 

ζύκβνπινο ηεο Sodali, ε εηαηξεία επηθεληξώλεηαη ζην ηη πξέπεη λα θάλεη κία 

εηζεγκέλε πξνο ηνπο κεηόρνπο ώζηε λα ζπγθεληξώζεη ηελ αληαπόθξηζε ηεο νπνία 

επηδηώθεη. "ην κεηνρνιόγην δελ θαίλνληαη νη ηειηθνί κέηνρνη.  

 

Μεηαμύ ησλ κεηόρσλ γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα θαλεί ν ζεκαηνθύιαθαο όκσο πίζσ 

από ην ζεκαηνθύιαθα κπνξεί λα ππάξρνπλ 25 κε 30 ηειηθνί κέηνρνη θαη απηή ε 

επηθνηλσλία από ην γξαθείν IR γίλεηαη κόλν κε road shows ή κε ηνλ fund manager. 

θνπόο καο είλαη ε αλάιπζε ηνπ κεηνρνινγίνπ λα αλαιύζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαη λα δείμνπκε ζηελ εηζεγκέλε πώο ιεηηνπξγεί ν θάζε κέηνρνο. Δκείο θηάλνπκε από 

ηελ εηαηξεία ζηνλ ηειηθό κέηνρν".  

 

Όπσο αλαθέξεη επίζεο, νη ειιεληθέο εηζεγκέλεο κεηά θαη ηελ αιιαγή ηνπ λόκνπ 2190 

πνπ ήξε ηελ ππνρξέσζε γηα δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ πέληε κέξεο λσξίηεξα ηεο θάζε 

ζπλέιεπζεο, μεθίλεζαλ εληαηηθόηεξα λα πξνζπαζνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ κεηόρσλ ηνπο ώζηε, νη μέλνη επελδπηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηελ Διιάδα. Έρεη παξαηεξεζεί όηη πιένλ νη μέλνη 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν θαη νη απαξηίεο έρνπλ απμεζεί θαη αλακέλεηαη λα απμεζνύλ 

θη άιιν. 

 

Δηδηθόηεξα ζεκεηώλεη ε θα Βάξθε, παξνπζηάδεηαη αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ 

ζεζκηθώλ κεηόρσλ ζηηο Γ.. ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ ηνπ FTSE/ASE-20, από 10% 

έσο 40%, κεηά ηελ αιιαγή ηνπ λόκνπ.  
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