
 

AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΌΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΆΣ (Αρ. Αδείας 3/908/22.03.2021) 

ΛΕΩΦOΡΟΣ ΑΛIΜΟΥ 7 | ΤΚ 17455 | ΑΛΙΜΟΣ 
                                                    ΤΗΛ: +30 210 300 4890 | www.ambrosiacapital.gr                                                 1 

ΑΦΜ 801470372 | Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 157516901000 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. Η AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στο εξής η «ΑΕΠΕΥ»), βάσει της υπ’ αριθμ. 
3/908/22.03.2021 αδείας λειτουργίας της, δικαιούται να παρέχει τις εξής επενδυτικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια του τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018: 

(α)λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα 

χρηματοπιστωτικά μέσα, 

 (β)εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, 

 (γ)διαχείριση χαρτοφυλακίου, 

 (δ)παροχή επενδυτικών συμβουλών, 

 (ε)τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. 

2.  Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να παρέχει τις εξής παρεπόμενες υπηρεσίες τμήματος Β του 
Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018: 

(α)φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, 
περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων ασφαλειών και με εξαίρεση την πρόβλεψη 
και τήρηση λογαριασμών αξιόγραφων σε ανώτατο επίπεδο (υπηρεσία κεντρικής 
διατήρησης), όπως αναφέρεται στο σημείο 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του 
Κανονισμού 909/2014, 

(β)παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την 
κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών 
σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, 

(γ)υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών, 

(δ)έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες 
μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα, 

(ε)υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναδοχή. 

 

3. Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να παρέχει τις ανωτέρω επενδυτικές και  παρεπόμενες 
υπηρεσίες με αντικείμενο τα παρακάτω Χρηματοπιστωτικά Μέσα, όπως ειδικότερα 
ορίζονται στο τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του ν.  4514/2018: 

(α)κινητές αξίες, 

(β)μέσα χρηματαγοράς, 

(γ)μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, 

(δ)συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward-rate 
agreements) και άλλες συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με κινητές αξίες 
νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις δικαιώματα εκπομπής ή άλλα μέσα παραγώγων, 
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χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά εκκαθάρισης 
με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα. 

 

4. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΠΕΥ 

Η ΑΕΠΕΥ υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οποίας τα 
στοιχεία είναι τα εξής: 

Διεύθυνση:     Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα 

Τηλ. κέντρο:     210 3377100 

Ιστοσελίδα:     www.hcmc.gr 

Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 

Υπεύθυνη επικοινωνίας:   κ. Π. Ασημακοπούλου 
Tηλέφωνο επικοινωνίας:   210 33.77.297 
 

http://www.hcmc.gr/

