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Όνοµα µέλους gfedc Αποθήκευση

Κωδικός

Εγγραφή          Υπενθύµιση κωδικού

Σύµβολο  6Ελλάδα  6Εικόνα µετοχής  Γ∆ RT 12:16  1.308,17  -1,29  -0,10%  Τζίρος 54,31 εκ. €

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Πέµπτη, 5 Μαΐου 2011 - 14:21
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ΣΒΒΕ: Θετική ανταπόκριση του Χ.Α. στη µείωση
τελών των εισηγµένων

Πραγµατοποιήθηκε χθες Τετάρτη 4 Μαΐου 2011, συνάντηση της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου Βιοµηχανιών

Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και εκπροσώπων των εισηγµένων επιχειρήσεων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) µε

τον Πρόεδρό του κ. Σωκράτη Λαζαρίδη. 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Λαζαρίδης ανέλυσε το σχέδιο νόµου

για την ενοποίηση των αγορών του χρηµατιστηρίου, µε το οποίο επιχειρείται η αναµόρφωση του θεσµικού

πλαισίου λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το νέο σχέδιο νόµου θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την

αναθέρµανση της εγχώριας χρηµατιστηριακής αγοράς, και, το κυριότερο, µοχλός για την προσέλκυση

επενδυτικών κεφαλαίων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων µελών του ΣΒΒΕ που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών

επεσήµαναν ότι η αγορά είναι «παγωµένη» και για το λόγο αυτό πράγµατι απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές

στο πλαίσιο που διέπει την εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της

προσέλκυσης κεφαλαίων κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης. 

Σε σχέση µε την υφιστάµενη λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς και τις σχέσεις του χρηµατιστηρίου

µε τις εισηγµένες επιχειρήσεις ζητήθηκε η µείωση των διαφόρων τελών και επιβαρύνσεων, τα οποία σήµερα,

µαζί µε τις σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν τη σχέση Χρηµατιστηρίου Αθηνών και

εισηγµένων επιχειρήσεων, αποτελούν σηµαντικό στοιχείο κόστους στη λειτουργία των εισηγµένων. 

Για το θέµα της εξεύρεσης κεφαλαίων από το εξωτερικό οι εκπρόσωποι των εισηγµένων επιχειρήσεων

πρότειναν τη διοργάνωση παρουσιάσεων– road shows σε θεσµικούς επενδυτές διότι θεωρούν ότι µπορούν

να υπάρξουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια, που θα ενδιαφερθούν να επενδύσουν σε αξιόλογες ελληνικές

επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Και τα δύο θέµατα η διοίκηση του χρηµατιστηρίου, κατά δήλωση του κ. Λαζαρίδη, τα αντιµετωπίζει

ιδιαιτέρως θετικά γιατί αντιλαµβάνεται και κατανοεί την κρισιµότητα της τρέχουσας χρονικής περιόδου για τη

βιωσιµότητα των εισηγµένων επιχειρήσεων.
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