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Η ALPHA TRUSΤ ιδρύθηκε το 1987 και είναι η πρώτη εται-

ρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δραστηριοποι-

ήθηκε στην Ελλάδα. H ALPHA TRUST αποτελεί σήμερα τον 

μεγαλύτερο ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης κεφαλαί-

ων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται σταθερά 

ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων της 

τελευταίας εικοσαετίας. Αποστολή της ALPHA TRUST είναι 

η παροχή, κορυφαίας ποιότητας επενδυτικών υπηρεσιών, 

τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές.

Η Ακεραιότητα, το Ήθος, η Εχεμύθεια, η Συνέπεια και το 

Υψηλό Αίσθημα Ευθύνης αποτελούν τις βασικές αξίες με τις 

οποίες η ALPHA TRUST δημιουργεί μακροπρόθεσμες και 

επιτυχημένες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες της.

Στην ALPHA TRUST παραμένουμε προσηλωμένοι στην επί-

τευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών μας, 

ενώ παράλληλα δημιουργούμε αξία για τους Μετόχους μας 

και την ευρύτερη κοινότητα.

Αγορά Διαχείρισης Κεφαλαίων 2012

Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση σε παγκόσμιο επί-

πεδο σημείωσαν αύξηση κατά 1,0% κατά το τέταρτο τρίμη-

νο του έτους και 11,0% από το τέλος  2011 και ανήλθαν σε 

€22,17 τρισ. στο τέλος του 2012.

Συνολικά, το 2012 τα κεφάλαια υπό διαχείριση της παγκό-

σμιας αγοράς ανήλθαν στα €828 δισ. Το σύνολο αυτό αντανα-

κλά καθαρές εισροές της τάξεως των €828 δισ. σε Aμοιβαία 

Kεφάλαια (UCITS) μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα. 

Οι καθαρές ροές στα Aμοιβαία Kεφάλαια Διαχείρισης Δια-

θεσίμων παγκοσμίως για το 2012 ήταν μηδενικές παρά τις 

καθαρές εισροές της τάξεως των €4 δισ. σε Η.Π.Α. και τις 

καθαρές εκροές των €39 δισ. στην Ευρώπη (κατά τη διάρ-

κεια του 2012 στην Ασία και στον Ειρηνικό καταγράφηκαν 

στα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθέσιμων καθαρές 

εισροές της τάξεως των €32 δισ.).

Με βάση τα στοιχεία έκθεσης της EFAMA (European Fund 

and Asset Management Association) για το τέταρτο τρίμη-

νο του 2012, στο τέλος του έτους 37% των επενδυτικών κε-

φαλαίων (UCITS και non – UCITS) της παγκόσμιας αγοράς 

βρισκόταν σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Αντίστοιχα, το 

μερίδιο του ενεργητικού των Ομολογιακών Aμοιβαίων Kε-

φαλαίων ανήλθε σε ποσοστό 24% και των Μικτών Aμοιβαί-

ων Kεφαλαίων σε 11%. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης 

Διαθεσίμων αντιπροσώπευαν το 16% του συνολικού παγκό-

σμιου ενεργητικού.

Εξετάζοντας την παγκόσμια κατανομή των επενδυτικών κε-

φαλαίων στο τέλος του 2012, οι Η.Π.Α. και η Ευρώπη κα-

τέχουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς με 49% και 28,4% 

συμμετοχή αντιστοίχως. Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, 

Ιαπωνία, Κίνα, Δημοκρατία της Κορέας, Νότια Αφρική και 

Ινδία ακολουθούν στην κατάταξη.

Στην Ελλάδα το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφα-

λαίων των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στο τέλος του 2012 διαμορ-

φώθηκε στα €5,95 δισ. έναντι €5,23 δισ. που ήταν στις αρχές 

του έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,77%. Οι καθαρές 

εκροές διαμορφώθηκαν στα € 290 εκ. προερχόμενες κυρί-

ως από τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου και τα 

Ομολογιακά  Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας. 

Το 2012 (στοιχεία 30.09.2012- πηγή Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς) το ενεργητικό των ξένων αμοιβαίων κεφαλαίων που δι-

ατίθενται στην Ελλάδα  αυξήθηκε κατά 13,01% σε €4,17 δισ. 

από €3,69 δισ. το 2011.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το 2012 οι 

καταθέσεις των τραπεζών μειώθηκαν κατά €11 δισ. στο τέ-

λος τους 2012 και διαμορφώθηκαν στα €150 δισ. Ένα σημα-

ντικό ποσοστό των αποθεματικών αυτών μετακινήθηκε στο 

εξωτερικό λόγω των σημαντικών δημοσιονομικών προβλη-

μάτων της Ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτο-

φυλακίου, σημειώνεται ότι στο τέλος του 2012, το συνολικό 

ενεργητικό παρέμεινε σχετικά σταθερό στα €25 εκ. παρά το 

γεγονός της συρρίκνωσής του εξαιτίας της λύσης δύο εται-

ριών. Η λύση των δύο εταιρειών περιόρισε τον αριθμό των 

Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου σε δύο.

ALPHA TRUST
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Κατανομή Κεφαλαίων υπό διαχείριση την 31.12.2012

Πορεία Μετοχής ALPHA TRUST μετά την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α την 01.08.2008 

Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη Ομίλου ALPHA TRUST * (σε €)

* Σημείωση: Λόγω της πώλησης της δραστηριότητας ιδιωτών πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οικονομικά μεγέθη των χρήσεων 2011 και 2012 εμφανίζονται σε 
επίπεδο συνεχιζόμενης δραστηριότητας και δεν περιλαμβάνουν την εν λόγω δραστηριότητα. Στα κέρδη του 2012 περιλαμβάνεται επιπροσθέτως ποσό ύψους 7,04% εκ. 
ευρώ που αφορά στο εκτιμώμενο τίμημα αφαιρούμενων των σχετικών δαπανών από την πώληση της διακοπτόμενης δραστηριότητας.

2012  2011
Κύκλος εργασιών 6.171.482 5.898.706
Λειτουργικό Κόστος 2.091.136 2.163.849
Λειτουργικά Κέρδη 4.080.347 3.734.857
Κέρδη 8.374.999 1.323.877
Κέρδη μετά από φόρους 5.753.962 622.340
EBITDA 8.494.558 1.073.831
Κέρδη προ φόρων ανά μετοχή 0,269 0,033
Κέρδη ανά μετοχή 0,185 0,020
EBITDA κέρδη ανά μετοχή 0,273 0,035
Μέρισμα ανά μετοχή 0 0
Κεφάλαια υπό διαχείριση (σε εκ, Ευρώ) 672 619
Προσωπικό 58 67

70,78 % Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών 
& Θεσμικών Επενδυτών

28,11 % Διαχείριση Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων*

1,11 % Εταιρείες Επενδυτικού 
Χαρτοφυλακίου

71,23 % Μετοχικές Επενδύσεις

24,99 % Σταθερού Εισοδήματος

3,78 % Εναλλακτικές Επενδύσεις*

74,33 % Ιδιώτες

25,67 % Θεσμικοί & Εταιρικοί

ALPHA TRUST

* Συμπεριλαμβάνει και OEIC’s της TYIM * Property funds, hedge funds κ.α.

Δραστηριότητες Επενδύσεις Πελάτες

 ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ (ΚΟ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.
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Τεταρτημόρια Απόδοσης την 29.03.2013 

Πηγή: ALPHA TRUST Data Management Dept.

3 έτη 5 έτη 10 έτη

1ο Τεταρτημόριο 72,16% 70,19% 76,96%

2ο Τεταρτημόριο 22,65% 24,25% 15,69%

Σύνολο 1ο & 2ο Τεταρτημόριο 94,81% 94,45% 92,65%

3ο Τεταρτημόριο 5,19% 5,55% 5,33%

4ο Τεταρτημόριο 0,00% 0,00% 2,02%

ALPHA TRUST Αμοιβαία Κεφάλαια

Εξέλιξη Μεριδίου Αγοράς 2005-2013*

2013* την 29.03.2013

Σημ.: Εξαιρούνται τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων & η A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

3,50 %

3,00 %

2,50 %

2,00 %

1,50 %

1,00 %

0,50 %

0,00 %

2005 2009 2012 2013

1,57%

3,19%
3.29%

2,52%

Κατανομή Κεφαλαίων υπό διαχείριση  την 29.03.2013

64,10% Ιδιώτες

35,90% Εταιρικοί & Θεσμικοί

Πηγή: ALPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Marketing Department

69,89% 10 > έτη

18,26% 1 - 5 έτη

8,08% 5 - 10 έτη

3,76% < 1 έτος

Κατηγορίες Πελατών Διατηρησιμότητα Πελατών
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Αγαπητοί Μέτοχοι

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά στη χρήση 2012, συντάχθηκε και είναι 
εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα στα διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που 
εφαρμόζονται από την 1.1.2005 και στην Ελλάδα.

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο σαφή και περιεκτικό, πλην όμως ουσιαστικό, όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές 
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την 
δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (εφεξής καλούμενη για 
λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ALPHA TRUST») το 2012, ενώ αναφέρονται οι εκτιμήσεις και οι στόχοι για την τρέχουσα 
χρήση 2013.

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920.

ALPHA TRUST

Κυριότερα μεγέθη της Οικονομικής Χρήσης 2012 - Χρηματοοικονομικοί Δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας 
( ποσά σε ευρώ)      

ΟΜΙΛΟΣ 2012  2011 Δ%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12.741.007 8.090.804 57,48%
Σύνολο Ενεργητικού 21.208.130 12.911.697 64,26%
Κύκλος εργασιών 6.171.482 5.898.706 4,62%
Μικτά κέρδη 4.080.347 3.734.857 9,25%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 66,12% 63,32% -
Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 8.494.558 1.431.850 493,26%
Περιθώριο EBIDTA 137,64% 24,27% -
Κέρδη προ φόρων 8.013.165 1.399.367 472,63%
Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 129,84% 23,72% -
Κέρδη μετά από φόρους 5.753.962 622.340 824,57%
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 93,23% 10,55% -
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 45,16% 7,69% -
Απόδοση Ενεργητικού 27,13% 4,82% -
Κέρδη ανά μετοχή 0,185 0,020 -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012  2011 Δ%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17.228.382 18.835.547 -8,53%
Σύνολο Ενεργητικού 19.795.451 20.779.466 -4,74%
Κύκλος εργασιών 1.862.831 1.812.757 2,76%
Μικτά κέρδη 989.469 828.720 19,40%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 53,12% 45,72% -
Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) -97.495 -98.849 -1,37%
Περιθώριο EBIDTA -5,23% -5,45% -
Κέρδη προ φόρων -2.305.743 -2.621.382 -12,04%
Περιθώριο Κέρδους προ φόρων -123,78% -144,61% -
Κέρδη μετά από φόρους -2.360.306 -2.635.154 -10,43%
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους -126,71% -145,37% -
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων -13,70% -13,99% -
Απόδοση Ενεργητικού -11,92% -12,68% -
Κέρδη ανά μετοχή -0,076 -0,064 -
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Παράμετροι που επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα 
Το 2012 υπήρξε μία από τις πιο πλούσιες σε γεγονότα χρονιές, 
ειδικά για την χώρα μας, η οποία μόλις στο δεύτερο ήμισυ του 
έτους σταθεροποιήθηκε πολιτικά και μπόρεσε να αρχίσει δειλά 
να ανοικοδομείται. Η αβεβαιότητα για την παραμονή της χώρας 
στην Ευρωζώνη κυριάρχησε στις εξελίξεις με αναστολή των 
όποιων επενδύσεων και πανικό εκ μέρους των αποταμιευτών 
διεθνώς, καθώς παράλληλα αμφισβητήθηκε η βιωσιμότητα 
του ίδιου του ευρώ. Οι κεφαλαιαγορές, παρά την μεταβλητό-
τητα του τοπίου (εκλογές ΗΠΑ, αλλαγή ηγεσίας στην Κίνα, ανα-
διάρθρωση χρέους Ελλάδος, αραβική άνοιξη κ.α.) έδειξαν με-
γαλύτερη ψυχραιμία από ότι θα περίμενε κανείς κυρίως χάρη 
στην σταθερή και συντεταγμένη παροχή στήριξης και ρευστό-
τητας από τις κεντρικές τράπεζες. Από πλευράς αποδόσεων, οι 
πελάτες μας απήλαυσαν μία από τις καλύτερες χρονιές τα 25 
χρόνια λειτουργίας της ALPHA TRUST συγκρινόμενη μόνο με 
περιόδους μεγάλης ευημερίας και αισιοδοξίας. Κρίνουμε ότι 
αυτό οφείλεται στη συνέπεια και την άοκνη προσπάθεια των 
διαχειριστών μας οι οποίοι άντλησαν από την εμπειρία τους για 
να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία.

Την 6η Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγα-
τρικής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο Taylor Young Investment 
Management, ολοκλήρωσε την συμφωνία περί πώλησης της 
δραστηριότητας της διακριτικής διαχείρισης στην Rathbones
InvestmentManagementLimited. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε 
σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Περισ-
σότερες πληροφορίες υπάρχουν παρακάτω στην Έκθεσή μας 
ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το αποτέλεσμα αυτής της 
συναλλαγής έχει μη επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.

Αναλυτικά κατά τομέα δραστηριότητας:

Αμοιβαία Κεφάλαια 
Στην Ελλάδα η απεμπλοκή της χρηματοδότησης από την Τρό-
ικα και η απομάκρυνση του κινδύνου εξόδου της χώρας από 
την ζώνη του Ευρώ είχε σαν αποτέλεσμα τόσο τον περιορισμό 
των spreads των ελληνικών ομολόγων όσο και την άνοδο 
των μετοχικών αξιών. O Γενικός Δείκτης του ΧΑ μετά από 
έντονες διακυμάνσεις έκλεισε στις 907,9 μονάδες σημειώνο-
ντας άνοδο 33,4%.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες  το σύνολο του Ενεργητι-
κού των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) στις 
31/12/2012 παρουσιάζεται αυξημένο κατά 32% έναντι εκείνου 
στις 31/12/2011, ενώ το μέσο υπό διαχείριση ενεργητικό επη-
ρεασμένο από τα χαμηλά επίπεδα αποτιμήσεων μετοχών και 
ομολόγων που επικράτησαν κατά το μεγαλύτερο χρονικό δι-
άστημα 2012 άγγιξε τα 109 εκ Ευρώ (- 20% σε σχέση το 2011). 
Η παραπάνω αύξηση του τελικού υπό διαχείριση ενεργητικού 
πρέπει να αποδοθεί συνολικά στην καλή διαχείριση και στις 
(εν τέλει) ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς αφού οι (σημαντικές 
για την περίοδο) εισροές ύψους 1,5 εκ Ευρώ στα Α/Κ μακρο-
πρόθεσμου ορίζοντα αντισταθμίστηκαν από εξαγορές 5,1 εκ 
Ευρώ στο Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων.

To σύνολο εισροών-εκροών περιόρισε το μέσο υπό διαχεί-
ριση ενεργητικό της Εταιρείας σας κατά 3,6 εκ. Ευρώ (- 3%). 
H αντίστοιχη μείωση στο σύνολο του κλάδου προσέγγισε τα 

290 εκ. ευρώ ( - 5,5%). με αποτέλεσμα το μέσο ενεργητικό του 
κλάδου να διαμορφωθεί στα 5,3 δις. 

Οι θετικές εισροές στα Α/Κ μακροπρόθεσμου ορίζοντα (που 
εμφανίζονται για πρώτη φορά από το1999 και είναι οι μεγα-
λύτερες στον κλάδο) και το χαμηλό συνολικό επίπεδο εκροών 
σε σχέση με το αντίστοιχο κλαδικό αντικατοπτρίζουν τόσο την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ALPHA TRUST, όσο και 
την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας για δημιουργία  
νέων συνεργασιών και προϊόντων κυρίως με την μορφή συ-
νταξιοδοτικών προγραμμάτων και περιοδικών καταβολών.  
Έτσι, η Εταιρεία σας βρέθηκε στην 10η θέση στην κατάταξη 
βάσει μεριδίων αγοράς αυξάνοντας το μερίδιο της κατά 0,32% 
(από 2,06% σε 2,38%) 

Κατά το 2012  ο κύκλος εργασιών της Θυγατρικής εταιρείας 
A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων  έφτασε τα 4,23 εκ 
ευρώ (+ 5,4% σε σχέση με το 2011). Το μικτό κέρδος ανήλθε 
σε 2,91εκ ευρώ ( ετήσια αύξηση 6,9%). Συνεπεία των παρα-
πάνω τα προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων & Αποσβέσεων 
αποτελέσματα (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν στα €1,20 εκ., ενώ 
τα προ,  και μετά φόρων κέρδη  ανήλθαν σε  €1,21 εκ. και 0,95 
εκ., αντίστοιχα.

Από πλευράς ποιότητας διαχείρισης Α/Κ η χρονιά, εξελίχθηκε 
περισσότερο από ικανοποιητική.
Συγκεκριμένα το GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ με ετή-
σια απόδοση 92% κατατάχθηκε δεύτερο στην κατηγορία των 
ελληνικών ομολογιακών Α/Κ. Την δεύτερη θέση μεταξύ 34 
μικτών Α/Κ είχε και το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ με απόδοση 56,53%. Υψηλές 
αποδόσεις πέτυχαν και το  ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY 
FUND (45,92%) (ελληνικό μετοχικό) όπως και τα μικτά Α/Κ  
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (41,62%) και ALPHA TRUST 
EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (39,40%). Τέλος στην κατη-
γορία των Διεθνών Ομολογιακών Α/Κ διακρίθηκε το ALPHA 
TRUST STRATEGIC BOND FUND (δεύτερο μεταξύ 12 Α/Κ με 
απόδοση 20,90%) 

Οι γενικότερες μακροοικονομικές εξελίξεις, θα συνεχίσουν να  
αποτελούν σημαντική παράμετρο στον καθορισμό των μεγε-
θών της Εταιρείας σας, αφού αφενός επηρεάζουν τις αποτιμή-
σεις των υπό διαχείριση  χαρτοφυλακίων, και αφετέρου μέσω 
της επίδρασής τους στο διαθέσιμο εισόδημα, καθορίζουν σε 
σημαντικό βαθμό την ροπή για αποταμίευση και επένδυση. 
Με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς και τη διατήρη-
ση της κερδοφορίας της Εταιρείας, επιμένουμε στην παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στη δημιουργία νέων συνερ-
γασιών, και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και στη 
συνεχή προσπάθεια για έλεγχο και συγκράτηση των λειτουρ-
γικών εξόδων.

Διαχείριση Ιδιωτών & Θεσμικών Επενδυτών
Το 2012 ήταν μια από τις πιο δύσκολες διαχειριστικά χρονιές 
για μας καθώς ήλθαμε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο ανεξέ-
λεγκτης χρεοκοπίας της χώρας και εξόδου της από τη ζώνη 
του ευρώ. Προσπαθήσαμε και προσφέραμε λύσεις γι’ αυτόν 
τον κίνδυνο τόσο εντός όσο και εκτός του ομίλου της ALPHA 
TRUST θέτοντας ως πρωταρχική μας έγνοια την προστασία  

ALPHA TRUST
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κεφαλαίου των πελατών μας. Καταφέραμε επίσης να αυξή-
σουμε τα υπό διαχείριση κεφάλαιά μας, ανταγωνιζόμενοι τόσο 
υπεράκτιους οργανισμούς που υπόσχονταν ασφάλεια όσο και 
τις εγχώριες τράπεζες που προσέφεραν πρωτοφανή επιτόκια 
καταθέσεων. Η έκθεσή μας σε ελληνικές μετοχές και ομόλογα 
μειώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια του έτους ενώ συνά-
ψαμε νέες συνεργασίες προκειμένου να προσφέρουμε στους 
πελάτες μας ακόμη περισσότερες επενδυτικές επιλογές σε δι-
εθνές περιβάλλον.

Παραμένουμε μεταξύ των μεγαλυτέρων διαχειριστών σε κε-
φάλαια υπό διαχείριση στην υπηρεσία διαχείρισης απεριόρι-
στης εντολής παρά την ένταση του ανταγωνισμού στο χώρο, 
ως αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης και της ποιοτικής 
εξυπηρέτησης που εξασφαλίζουμε για τους επενδυτές.
Είμαστε σε διαρκή εγρήγορση για τις εξελίξεις που συντελού-
νται στον κλάδο καθώς και στο επίπεδο των επενδυτικών επι-
λογών που ολοένα και διευρύνονται.  Τέλος, έχουμε πεισθεί, 
ότι η καλή φήμη της εταιρείας μας συνδέεται άρρηκτα με το 
υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε αυτόν 
τον τομέα, γεγονός που συνδράμει σημαντικά στα έσοδά μας.

Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 
H ALPHA TRUST Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. ολοκλήρωσε και ταμει-
ακά τον Απρίλιο του 2012 την επιστροφή του 90% σχεδόν των 
υπό διαχείριση κεφαλαίων στους μετόχους. Τον Ιούλιο ανέλα-
βε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που έκρινε ότι η 
Ελληνική αγορά παρουσιάζει μοναδικές ευκαιρίες και μπορεί 
να υπεραποδώσει σε ορίζοντα 3 έως 5 ετών. Ως εκ τούτου όλα 
τα διαθέσιμα της εταιρείας επενδύθηκαν σε ελληνικές μετοχές 
και κατά δεύτερο λόγο σε ελληνικά εταιρικά ομολόγα.

Παράλληλα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 
του Δεκέμβριο του 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχι-
κού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι 50 εκατ. ευρώ με καταβο-
λή μετρητών καθώς και ο ορισμός της διάρκειας της Εταιρείας 
μέχρι την 31/12/2019.

Κατά τη διάρκεια του 2012 η εσωτερική αξία της μετοχής της 
Εταιρείας ενισχύθηκε κατά 77,67% έναντι απόδοσης 37,35% 
για το Γενικό Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Χ.Α..

Taylor Young Investment Management LTD
Το 2012 υπήρξε μια χρονιά σημαντικών αλλαγών κατά την 
οποία λάβαμε αποφασιστική δράση. Κατ ‘αρχάς, όσον αφορά 
στο καθεστώς των εγκαταστάσεών μας, δεύτερον, στην ανα-
διάρθρωση των OEICs και, τρίτον, στην απόφαση να πωλη-
θεί η δραστηριότητα του ιδιωτών πελατών στη Rathbones 
Investment Management Limited το Νοέμβριο.

Η απόδοση των επενδύσεων ήταν ικανοποιητική κατά το 2012 
τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σύγκριση με τους σχετι-
κούς δείκτες αναφοράς. Στο τέλος του έτους, τα Κεφάλαια υπό 
Διαχείριση ανήλθαν σε £347m, αυξημένα κατά 2,8% έναντι του 
προηγούμενου έτους. Η κυλιόμενη μεσοπρόθεσμη (3-ετία) 
απόδοση τόσο των ιδιωτικών χαρτοφυλακίων όσο και των 
OEICs, που αποτελούν τον πυρήνα της επενδυτικής μας δια-
δικασίας, συνέχισε να είναι ισχυρή και η εταιρεία βραβεύτηκε 
με το αναγνωρισμένου κύρους Βραβείο ΡΑΜ (Private Asset 

Managers) για την Απόδοση Επενδύσεων: Χαρτοφυλάκια 
Υψηλής Ανάπτυξης, για το 2012.

Η εταιρεία κατέγραψε λειτουργικές ζημίες για το έτος στις 
οποίες περιλαμβάνεται πρόβλεψη μίσθωσης και εξόδων με-
τεγκατάστασης σχετικά με τη ρύθμιση υπεκμίσθωσης για τις 
εγκαταστάσεις γραφείων της Tower Bridge.

Μετά την αναδιάρθρωση των OIECs η οποία επισημάνθηκε 
στην έκθεση του περασμένου έτους, την μετεγκατάσταση των 
γραφείων στην οδό Cannon Street, και την προσεκτική διαχεί-
ριση κόστους, η εταιρεία κατέγραψε λειτουργικά κέρδη κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στις 6 Νοεμβρίου του 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε 
σε συμφωνία για την πώληση της δραστηριότητας Διαχείρι-
σης Ιδιωτών Πελατών στην εταιρεία Rathbones Investment 
Management Limited. Μια πρώτη καταβολή σε μετρητά ελή-
φθη την ημερομηνία αυτή. Δύο περαιτέρω πληρωμές ανα-
μένεται να ληφθούν το Μάιο του 2013 και τον Νοέμβριο του 
2014, βασιζόμενες σε έναν τύπο υπολογισμού που εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την αξία των μεταφερόμενων χαρτοφυ-
λακίων πελατών.

Αναμένεται ότι η μεταβίβαση των χαρτοφυλακίων στη 
Rathbones θα έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών. Στη συ-
νέχεια, το διοικητικό συμβούλιο προτίθεται να παύσει τη λει-
τουργία της Taylor Young ως εποπτευόμενης εταιρείας. 

ALPHA TRUST Ελληνική Γη 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 329 χιλ. ευρώ, 
μειωμένος σε σχέση με τα περυσινά  επίπεδα κατά 15%, λόγω 
της μείωσης των εισπραττόμενων ενοικίων. Η εταιρεία εμφά-
νισε ζημιές μετά από φόρους  109 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών-
133χιλ. ευρώ το 2011.

Από τον Φεβρουάριο του 2012 και λόγω αλλαγής, βάσει σύμ-
βασης του τρόπου υπολογισμού των τοκοχρεολυσίων, επήλθε 
σημαντική μείωση της μηνιαίας καταβολής αποπληρωμής του 
leasing, με το καταβαλλόμενο ποσό να ανέρχεται πλέον στις 
27χιλ € περίπου, μειωμένο κατά 27%.

Η αποτίμηση του κτιρίου διεξήχθη σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 
και εκτιμήθηκε στα 4,4εκ € περίπου, μειωμένη κατά 9% σε 
σχέση με την προηγούμενη. Πιστεύουμε ότι οι ιδιαιτερότητες 
του κτιρίου συντελούν ώστε η μείωση της εκτιμώμενης αξίας 
να είναι ελάχιστη σε σχέση με τις μειώσεις των τιμών των λοι-
πών ακινήτων.

ALPHA TRUST
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Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επιτοκιακός κίνδυνος Με εξαίρεση το 15ετές συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά ακινήτου, ο δανεισμός της 
εταιρείας και του ομίλου είναι μηδενικός. Το επιτόκιο του εν λόγω συμβολαίου από τον Φεβρουάριο του 
2012 ανέρχεται σε Euribor συν 1,05%. Παρότι συνδέεται άμεσα με κυμαινόμενο επιτόκιο, ο επιτοκιακός 
κίνδυνος κρίνεται σχετικά περιορισμένος, λόγω της πολιτικής επιτοκίων που ακολουθείται στην ευρωζώνη. 
Σημειώνουμε ότι υπολείπονται πλέον εννέα έτη για την αποπληρωμή του.

Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας παρακολουθείται μέσω τακτικού ελέγχου του cash-flow και της διενέργειας stress 
tests. Η εταιρεία εφάρμοσε, όπου ήταν δυνατόν, προγράμματα μείωσης των εξόδων της με ορατά, ως προς 
το σκέλος των εκροών, αποτελέσματα. Η, έστω και μερική σε σχέση με το κοντινό παρελθόν, ανάκαμψη 
των χρηματαγορών επιτρέπει το σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων με μεθόδους που δεν αναμένεται να 
επηρεάσουν τη φυσιογνωμία της εταιρείας που κατακτήθηκε με  κόπο και προσπάθειες.

Κίνδυνος συναλλαγματικός Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αφορά τις απαιτήσεις της εταιρείας σε Λίρες Αγγλίας. Ο κίνδυνος αυξομειώσε-
ων στο νόμισμα υπάρχει. Γίνεται προσπάθεια να περιορισθεί μέσω καταθέσεων σε ευρώ, ενώ παράλληλα 
εξετάζονται τρόποι αντιμετώπισης του κινδύνου μέσω των μηχανισμών της χρηματαγοράς.

Κίνδυνος από την ενίσχυση του 
ανταγωνισμού

Ο κλάδος που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι ανταγωνιστικός και χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέ-
ντρωση κεφαλαίων σε Τράπεζες. Η εταιρεία διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό μέσω της υψηλής 
ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Η οικονομική κατάσταση της χώρας μας  έχει επηρεάσει άμεσα τον 
χώρο μας και ειδικά τους ασθενέστερους του κλάδου. Αναμένονται ανακατατάξεις στον κλάδο με απρόβλε-
πτα αποτελέσματα. όχι μόνο για τους αδύναμους, αλλά λόγω των τραπεζικών συγχωνεύσεων και για τους 
παραδοσιακά ισχυρούς. 

Κίνδυνος αγοράς Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από αμοιβές διαχείρισης. Οποιοσδήποτε παράγοντας επιδρά 
στην αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων        (αύξηση ή πτώση των τιμών των αξιογράφων κ.λ.π.) επη-
ρεάζει θετικά ή αρνητικά τον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματα της εταιρείας. Η εταιρεία επιδιώκει τη 
μείωση του κινδύνου αγοράς μέσω της διεύρυνσης των πηγών εσόδων. 

ALPHA TRUST

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Κύριοι μέτοχοι,

Οι συντελεσθείσες αλλαγές στη δομή της εταιρείας, με την 
πώληση της δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συν-
δυασμό με τα θετικά αποτελέσματα αλλά και την εφαρμογή 
του νέου νομικού πλαισίου, μας παρέχει αυξημένη ρευστότη-
τα την οποία η διοίκηση κρίνει ότι οφείλει μέρος της να δια-
νεμηθεί στους μετόχους. Πρόκειται για ελάχιστη ανταπόδοση 
στην έμπρακτη στήριξη που παρείχαν στις δύσκολες συνθή-
κες που αντιμετωπίσαμε την τελευταία τετραετία.

Η εταιρεία στην αυγή του 2013, έτους καμπής για την Ελλη-
νική Οικονομία, βρίσκεται έτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες 
προκλήσεις και με σειρά νέων έργων σε εξέλιξη. Το προ-
σωπικό μετά από μία παρατεταμένη πίεση στις αποδοχές 
θεωρούμε ότι βλέπει πλέον ότι οι θυσίες απέδωσαν και έχει 
προσδοκίες να μεταλάβει από τις καλύτερες μέρες, όταν επι-
τέλους έλθουν.

Ο ρόλος της ALPHA TRUST, ως της μεγαλύτερης ανεξάρτητης 
εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, μας υποχρεώνει να εντεί-
νουμε τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της αποταμίευσης 
και των συντάξεων οι οποίες δέχτηκαν τεράστιο πλήγμα την 
τελευταία πενταετία. Παραμένουμε ως διαχειριστές πρωτο-
πόροι του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και πιστεύουμε ότι η 
μακροχρόνια στρατηγική μας σε αυτούς τους τομείς δικαιώ-
νεται από τις εξελίξεις αλλά θα δικαιώσει οικονομικά και την 
επιχειρηματική μας εμπλοκή.
Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τη ριζική μεταμόρφωση 
του χρηματοπιστωτικού κλάδου η οποία δεν είναι δυνατόν να 
μας αφήσει ανεπηρέαστους. 

Κύριοι μέτοχοι,

Η εταιρεία σας παγιοποίησε τη θέση της στην Ελλάδα μετά την 
κρίση, ως ο αξιόπιστος ανεξάρτητος διαχειριστής επενδύσε-
ων. Με υγιή ισολογισμό, μάχιμο προσωπικό και εμπειρία συ-
νεχίζουμε τη συστηματική δράση μας ευελπιστώντας και σε 
ένα λιγότερο εχθρικό περιβάλλον.

Κηφισιά, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης
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ALPHA TRUST

Αμοιβαία Κεφάλαια
Στην Ελλάδα το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαί-
ων των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στο τέλος του 2012 διαμορφώθηκε 
στα €5,95 δισ. έναντι €5,23 δισ. που ήταν στο τέλος της προ-
ηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,77%. Οι 
εξαγορές μεριδίων διαμορφώθηκαν στα 290 εκ. € προερχό-
μενες κυρίως από τα Σύνθετα Ειδικού Α/Κ  τύπου (-171 εκατ.) 
και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας (-66 εκατ.). 

Στο τέλος του 2012, το μερίδιο αγοράς των Ομολογιακών 
Α/Κ ήταν 21,74%, των Μετοχικών 22,6%, των Σύνθετων Α/Κ 
14,67%, των Α/Κ Χρηματαγοράς 17,84%, των Μικτών 14,65% 
και των Funds of Funds 8,49%.

Υψηλές, για το 2012 ήταν και οι αποδόσεις για τα 93 Α/Κ Με-
τοχικά με το μέσο όρο της κατηγορίας να σημειώνει απόδοση 
27,43% (στις αποδόσεις της κατηγορίας συμπεριλήφθηκαν 
90 Α/Κ και εξαιρέθηκαν όσα δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 
2012). Από αυτά τα 38 ήταν μετοχικά Ελλάδας με μέσο όρο 
απόδοσης 43,98%.

Στην κατηγορία των Μικτών Εσωτερικού που απαρτίζεται από 
35 Α/Κ είχαμε εξίσου θετικές αποδόσεις. Ο μέσος όρος της 
κατηγορίας ήταν 25,84%.

Στην κατηγορία των Σύνθετων Α/Κ που απαρτίζεται από 37 
Α/Κ, είχαμε θετικές αποδόσεις. Ο μέσος όρος της κατηγορίας 
ήταν 23,47%.

Η κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ, η οποία απαρτίζεται 
από 48 Α/Κ κατέγραψε  αποδόσεις, οι οποίες κυμάνθηκαν 
από -1,78% έως 118,23% με το μέσο όρο της κατηγορίας να 
σημειώνει απόδοση 23,53% (στις αποδόσεις της κατηγορίας 
συμπεριλήφθηκαν 38 Α/Κ και εξαιρέθηκαν όσα δραστηρι-
οποιήθηκαν μέσα στο 2012). Σε αντίθεση με την περασμένη 
χρονιά, οι υψηλότερες θετικές αποδόσεις ανήκαν σε Α/Κ που 
στο χαρτοφυλάκιό τους υπήρχαν ομόλογα Ελλάδας. Ο μέσος 
όρος της κατηγορίας Α/Κ Ομολογιακά Ελλάδας σημείωσε 
απόδοση 51,48%

Στην κατηγορία των Funds of Funds Α/Κ που απαρτίζεται από 
46 Α/Κ, ο μέσος όρος της κατηγορίας ήταν 10,13% (στις απο-
δόσεις της κατηγορίας συμπεριλήφθηκαν 43 Α/Κ και εξαιρέ-
θηκαν όσα δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2012).

Τέλος, η κατηγορία των Α/Κ Χρηματαγοράς, η οποία απαρτί-
ζεται από 26 Α/Κ κατέγραψε αποδόσεις που κυμάνθηκαν από 
-5,41% έως 19,48% με το μέσο όρο της κατηγορίας να σημει-
ώνει απόδοση 3,05%. 

Μερίδιο Αγοράς
Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες στην εγχώρια αγορά δεν 
ήταν ευνοϊκές το μερίδιο αγοράς της ΑLPHA TRUST Α.Ε. Δια-
χειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων σημείωσε ανοδική πορεία. 
Συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα 2005-2013 το μερίδιο 
αγοράς της εταιρείας στα αμοιβαία κεφάλαια μακροπρόθε-
σμου ορίζοντα υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας σε ποσοστό 
3,29% την 29.3.2013 (πίνακας ).

Συνολικό Ενεργητικό Αγοράς Α/Κ ανά εταιρεία την 29.03.2013
(σε εκ. €)

Πηγή Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Σημ. Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες  και τα οποία διαχειρίζονται 

ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ., ενώ εξαιρούνται η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, καθώς και τα 

Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Συνολικό 

Ενεργητικό 
Μερίδιο
Αγοράς 

1 Eurobank EFG Asset Management A.Ε.Δ.Α.Κ. 1.348.390.790,64 32,13%

2 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1.020.738.306,73 24,33%
3 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 750.437.321,92 17,88%
4 MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. 158.961.580,15 3,79%
5 ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 141.514.830,90 3,37%
6 ALPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων 138.102.232,75 3,29%

7 HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ. 77.766.313,02 1,85%
8 AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 73.690.040,30 1,76%
9 MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 69.342.678,18 1,65%
10 ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 60.342.872,85 1,44%
11 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. 56.908.563,84 1,36%
12 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. 56.753.856,78 1,35%
13 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 52.625.126,85 1,25%
14 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 51.498.163,68 1,23%
15 MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. 43.481.721,48 1,04%
16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 41.370.319,80 0,99%
17 ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 25.566.699,59 0,61%
18 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. 14.359.815,30 0,34%
19 PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. 14.340.000,01 0,34%

ΣΥΝΟΛΟ 4.196.191.234,77 100,00%

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια
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Εξαιρετικές Αποδόσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια
της ALPHA TRUST και το 2012
Το 2012 τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST Α.Ε. 
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων ξεχώρισαν για μια ακόμη 
φορά σημειώνοντας θετικές αποδόσεις στο σύνολό τους ενώ 
παράλληλα αυξήθηκε το ενεργητικό τους κατά 31,85%.
 
Την υψηλότερη απόδοση από όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της 
ALPHA TRUST σημείωσε το Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
Ελλάδας GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού. Σε μια χρονιά με 
σημαντική μείωση της ονομαστικής αξίας των Ελληνικών 
ομολόγων λόγω του PSI*, ο διαχειριστής του αμοιβαίου όχι 
μόνο προστάτεψε την αξία των κεφαλαίων του, αλλά μέσω 
της αποτελεσματικής ενεργητικής διαχείρισης, κατάφερε να 
διπλασιάσει σχεδόν την αξία του μεριδίου του, σημειώνοντας 
απόδοση 92,06%, με το μέσο όρο της κατηγορίας του να 
καταγράφει απόδοση 50,84%. Το Α/Κ GENIKI Ομολογιών 
Εσωτερικού κατέλαβε τη δεύτερη θέση από τα 14 αμοιβαία 
κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία του. 

Tη δεύτερη θέση στην κατηγορία Μικτών αμοιβαίων 
κεφαλαίων, η οποία αριθμεί συνολικά 35, κατέλαβε 
το Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 
Μικτό Εσωτερικού σημειώνοντας απόδοση 56,53%. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι η έναρξη του αμοιβαίου έγινε τον Αύγουστο 
του 2008 και παρά το γεγονός ότι μεσολάβησαν όλα όσα 
έπληξαν σοβαρά την Ελληνική οικονομία, το αμοιβαίο 
κεφάλαιο επενδύοντας σε ελληνικούς τίτλους έκλεισε την 
χρονιά με θετική σωρευτική απόδοση. Αξιόλογη ήταν επίσης 
και η επίδοση των Α/Κ INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού και 
ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού σημειώνοντας 
απόδοση 41,62% και 39,40% αντιστοίχως με το μέσο όρο της 
κατηγορίας να καταγράφει απόδοση 25,84%.

Αξιοσημείωτη ήταν και η επίδοση του ALPHA TRUST STRA-
TEGIC BOND FUND στην κατηγορία των Ομολογιακών 
Διεθνών Α/Κ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέλαβε τη δεύτερη 
θέση σημειώνοντας απόδοση 20,96% με το μέσο όρο της 
κατηγορίας του να ανέρχεται σε 12,77%.

Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν για την περασμένη χρονιά και 
η πορεία των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων Ελλάδας 
της ALPHA TRUST σημειώνοντας αποδόσεις: ALPHA 
TRUST HELLENIC EQUITY FUND: 45,92%, ALPHA TRUST 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού: 39,24%* και ALPHA 
TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού: 29,68%.

Στην κατηγορία των Μετοχικών Fund of Funds, το Α/Κ S&B 
Συνταξιοδοτικό Fund of Funds Μετοχικό σημείωσε και αυτό 
θετική απόδοση 9,23% επίσης υψηλότερη από το μέσο όρο της 
κατηγορίας του.

Στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ αναπτυσσομένων 
αγορών, το Α/Κ ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό 
Εξωτερικού σημείωσε απόδοση 10,45% και αντίστοιχα το AL-
PHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού στην 
κατηγορία των Μετοχικών Διεθνών Α/Κ: 8,18% 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός, ότι στα αμοιβαία 
κεφάλαια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα που διαχειρίζεται η 
εταιρεία, σημειώθηκε θετική μεταβολή στο ισοζύγιο εισροών-
εκροών της τάξεως του 1,529 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό, 
την κατατάσσει στην πρώτη θέση της Ελληνικής αγοράς 
αμοιβαίων κεφαλαίων στην εν λόγω κατηγοριοποίηση.

Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Αμοιβαία μας 
Σήμερα, η Alpha Trust  Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαχειρίζεται 11 Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσμα επενδυτικών αναγκών επενδύοντας στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 
απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές.

ΜΕΤΟΧΙΚO ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   
Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 196η/11.10.2000/12α

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND  
Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

GENIKI EUROMONEY MARKET FUND -SHORT TERM  
Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/14.8.96/4

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND* 
Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/23.8.2007

ΜΙΚΤΑ 

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/16.7.2008

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/23.12.2003

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

*Την 31/12/2012 το Α/Κ Alpha Trust Hellenic Equity Fund απορρόφησε το Α/Κ Alpha Trust Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58546/Β737, ΦΕΚ 679/Β/8.8.1991) 

βάσει της 7/1147/27.11.2012 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

* Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στην αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών 
H Alpha Trust κατέχει σημαντική θέση σήμερα στη διαχείριση 
κεφαλαίων Θεσμικών επενδυτών δίνοντας έμφαση στα Επαγ-
γελματικά & Συνταξιοδοτικά Ταμεία καθώς και στη διαχείριση 
αποθεμάτων ασφαλιστικών εταιρειών. Κατά την τελευταία 
πενταετία και ειδικότερα μετά την ανάθεση της διαχείρισης 
των αποθεμάτων του Κλάδου Σύνταξης του Επαγγελματικού 
Ταμείου Οικονομολόγων, η εταιρεία έλαβε μία σειρά από 
νέες αναθέσεις. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει περισσότερους 
από 20 Θεσμικούς επενδυτές στο πελατολόγιό της μεταξύ των 
οποίων βρίσκεται και η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
Alpha Trust Ανδρομέδα.

Οι δυνατότητες συνεργασίας μας με Θεσμικούς επενδυτές 
εστιάζονται είτε στη δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων 
που αποτελούν μέρος μίας συνολικής λύσης του επενδυτικού 
τους χαρτοφυλακίου είτε στη διαχείριση εξατομικευμένων 
χαρτοφυλακίων. Στην αρχική φάση της συνεργασίας μας ετοι-
μάζουμε μία διαγνωστική μελέτη του υφιστάμενου χαρτοφυ-
λακίου και στη συνέχεια έχοντας λάβει υπόψη τις ανάγκες του 
πελάτη καθώς και το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, 
προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις επενδύσεων για το σύνολο 
του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών.

Επενδυτικές Λύσεις

Επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης
Μετά από διαδικασία διαγωνισμού στην οποία συμμετείχαν 
έξι από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες διαχείρισης 
αμοιβαίων κεφαλαίων, στις 7 Αυγούστου του 2008, ανατέθηκε 
στην ALPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαί-
ων η σύσταση και διαχείριση του Α/Κ Επαγγελματικό Ταμείο 
Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού.

Εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα
Το Μάιο του 2010, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και η 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 
Α.Ε. ανέθεσαν στην ALPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων τη σύσταση και διαχείριση του Α/Κ S&B 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό.

Ασφαλιστικές Εταιρείες
Μετά από εμπορική συμφωνία μεταξύ της ALPHA TRUST 
Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της ΙΝΤΕΡΑ-
ΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε., 
τον Απρίλιο του 2009, η ΙΝΤΕRAMERICAN προωθεί και δια-
θέτει «Unit Linked» προϊόντα που συνδέονται με επιλεγμένα 
αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η ALPHA TRUST 
A.E.Δ.Α.Κ.
 
Στις 12/12/2008 η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ ανέλαβε τη δι-
αχείριση των Α/Κ: INTERLIFE Μετοχικό Εσωτερικού και 
INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού. Στις 3/3/2010 προχώρησε σε 
συγχώνευση με απορρόφηση του Α/Κ “INTERLIFE Μετοχικό 
Εσωτερικού” από το Α/Κ “INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού” (με 
βάση την Απόφαση Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 7/949/26.1.2010).

Ασφαλιστικά ταμεία
Η ALPHA TRUST έχει σημαντική συμμετοχή στο ασφαλιστικό 
ζήτημα της χώρας με προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση 

της νομοθεσίας σχετικά με το σκέλος της διαχείρισης των 
αποθεμάτων των Ταμείων έχοντας μελετήσει σε βάθος τον 
τρόπο αλλά και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας προηγμένων 
συστημάτων ασφάλισης και διαχείρισης αποθεμάτων σε ανα-
πτυγμένες χώρες.

Η γνώση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε σε 
υψηλό βαθμό τις ανάγκες των πελατών μας, που προέρχονται 
από το χώρο της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης, γε-
γονός που λειτουργεί συμπληρωματικά στη σημαντική εμπει-
ρία που η εταιρεία απέκτησε σε αυτό τον κλάδο μέσα από δια-
γωνισμούς και αναθέσεις που κέρδισε λόγω του εξαιρετικού 
ιστορικού αποδόσεων που διαθέτει.

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα που είναι σε θέση να 
αναλάβει τη διαχείριση αποθεματικών στο σύνολο των βασι-
κών κατηγοριών επένδυσης σε κινητές αξίες.
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Αξιολογήσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αξιολόγηση Morningstar®

Η ALPHA TRUST λαμβάνει επί σειρά ετών την αξιολόγηση της Morningstar®, τον διεθνούς φήμης ανεξάρτητο οργανισμό 
αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών και γενικά επενδυτικών προϊόντων.

H Morningstar® κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας σε Β. Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και 
Ασία, ενώ αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες πηγές παγκοσμίως για πληροφόρηση σε μετοχές, Α/Κ, εναλλακτικές επενδύσεις 
κ.α. Με δραστηριότητα σε 19 χώρες παρέχει πληροφορίες για περισσότερα από 300.000 επενδυτικά προϊόντα διεθνώς.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση αξιολόγηση των Α/Κ που διαθέτουν 
ιστορικότητα στοιχείων τουλάχιστον 3 ετών. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, το κάθε Α/Κ επιβραβεύεται και με τα 
ανάλογα «αστέρια» (star rating- από 1 έως 5 αστέρια).

Ακολουθεί ο πίνακας με τις πλέον πρόσφατες αξιολογήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST από την Morningstar®

© 2013 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ:  

αποτελούν ιδιοκτησία της  και της  ALPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, (2) δεν επιτρέπεται η 
αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar® και η 
ALPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν 
από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. 
Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην 
απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια 
υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία 31.03.2013  σε πανευρωπαϊκή βάση  και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας 
και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. 

Ποσοστό 10% των καλύτερων αμοιβαίων κεφαλαίων αξιολογείται με 5 αστέρια,  το επόμενο ποσοστό 22,5% αξιολογείται με 4 αστέρια, 
το επόμενο 35% με 3 αστέρια, το επόμενο 22,5% με 2 αστέρια και το τελικό 10% με 1 αστέρι. 

Η συνολική αξιολόγηση της Morningstar για ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο των αποδόσεων του 
κατά την τριετία, πενταετία και δεκαετία (όπου αυτή υφίσταται) των αξιολογήσεων-μετρήσεων της Morningstar, πιστοποιώντας με 
αυτόν τον τρόπο την ποιότητα και συνέπεια της διαχείρισης που ασκείται. 

Morningstar Rating Report

Rating Dates 31.03.2013

Fund Name Morninstar Category

Overall 
Morningstar 
Rating

3 Year 
Morningstar 
Rating

5 Year 
Morningstar 
Rating

10 Year 
Morningstar 
Rating

ALPHA TRUST HELLENIC
EQUITY FUND

Greece Equity    

ALPHA TRUST NEW STRATEGY
Domestic Equity Fund Acc

Greece Equity   

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE
Foreign Equity Fund Acc

Emerging Europe ex-Russia Equity    

ALPHA TRUST STRATEGIC
BOND FUND

Eur Diversified Bond    

GENIKI EURO MONEY MARKET
FUND - SHORT TERM

Eur Ultra Short-Term Bond    
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Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών
Το 1987, η ALPHA TRUST υπήρξε η πρώτη εταιρεία στην 
Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε στη Διαχείριση Χαρτοφυλα-
κίων Ιδιωτών Πελατών. Σήμερα, τα στελέχη που απαρτίζουν 
την ομάδα επενδυτικής διαχείρισης στην Αθήνα διαθέτουν 
ένα αξιοσημείωτο ιστορικό συσσωρευμένης εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας. Το Private Asset Management εξειδικεύεται 
στην ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Απεριόριστης 
Εντολής (Discretionary Asset Management) και απευθύνεται 
σε επενδυτές που έχουν υψηλές απαιτήσεις για επαγγελματι-
κή διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Τα βασικότερα πλεονεκτήματά του, είναι: 

�� Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση: Κάθε πελάτης μας έχει 
συγκεκριμένες ανάγκες, και τα χαρτοφυλάκια προσαρμό-
ζονται στην επίτευξη των προσωπικών του στόχων, όπως 
αυτοί προσδιορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 
του λογαριασμού του (account officer). Γνωρίζοντας ότι σε 
βάθος χρόνου οι ανάγκες του κάθε πελάτη μεταβάλλονται, 
ο επενδυτικός σύμβουλος παρακολουθεί τις αλλαγές και 
προσαρμόζει τις υπηρεσίες που του προσφέρουμε έτσι 
ώστε αυτές να συνάδουν με τους νέους στόχους του.

�� Αφοσίωση και ευελιξία: Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων 
γίνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα που καθημερινά διε-
ξάγει τη δική της έρευνα και ανάλυση των αγορών. 

�� Εύρος οργάνωσης και τεχνογνωσία: Η ομάδα διαχείρισης 
χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παρακολού-
θησης και ανάλυσης των αγορών ενώ παράλληλα επωφε-
λείται από την εκτεταμένη εμπειρία και την εξειδίκευση που 
διαθέτουν τα στελέχη του ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. 

�� Ανεξαρτησία: Η ALPHA TRUST είναι η μεγαλύτερη ανεξάρ-
τητη εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα. 

�� Πλήρης διαφάνεια: Οι πελάτες λαμβάνουν σε τριμηνιαία 
βάση αναλυτική κατάσταση με όλα τα δεδομένα που αφο-
ρούν στη σύνθεση και στην πορεία του χαρτοφυλακίου 
τους. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση 
της χρονικά σταθμισμένης συγκριτικής απόδοσης, καθώς 
και των εξόδων με διαχωρισμό αυτών που αφορούν σε 
τρίτους.

To Private Asset Management της ALPHA TRUST προσφέρει 
πρότυπα επενδυτικά χαρτοφυλάκια για κάθε προφίλ επενδυ-
τή. Τα πρότυπα χαρτοφυλάκια καλύπτουν όλο το επενδυτικό 
φάσμα, από χαρτοφυλάκια Σταθερού Εισοδήματος που συν-
δέονται με επενδύσεις χαμηλού κινδύνου και διακύμανσης, 
έως χαρτοφυλάκια Ανάπτυξης που συνδέονται με επενδύσεις 
υψηλού κινδύνου και διακύμανσης. Κάθε πρότυπο χαρτοφυ-
λάκιο αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό συνδυασμό προσδοκώ-
μενης απόδοσης και επενδυτικού κινδύνου. Οι βασικές υπη-
ρεσίες πρότυπων χαρτοφυλακίων είναι οι εξής:

Portfolios of Direct Investments
Η υπηρεσία αυτή αφορά σε οκτώ πρότυπα χαρτοφυλάκια 
το κάθε ένα εκ των οποίων ανταποκρίνεται σε διαφορετικό 
επίπεδο επενδυτικού κινδύνου. Τα χαρτοφυλάκια αυτά έχουν 
ως επενδυτική βάση την παγκόσμια αγορά δίνοντας όμως έμ-
φαση στις χρηματιστηριακές αγορές χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Managed Portfolios of Funds - NAUTILUS
Η υπηρεσία αυτή βασίζεται στην «ανοιχτή αρχιτεκτονική» και 
αφορά σε πρότυπα χαρτοφυλάκια το κάθε ένα εκ των οποίων 
ανταποκρίνεται σε διαφορετικό επίπεδο επενδυτικού κινδύ-
νου. Τα χαρτοφυλάκια αυτά έχουν ως επενδυτική βάση την 
παγκόσμια αγορά αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέ-
τουμε στην επιλογή συλλογικών επενδύσεων υψηλής ποιό-
τητας.
Το ALPHA TRUST NAUTILUS ξεκίνησε το 2001 και έχει έως 
σήμερα εμπλουτιστεί με Αμοιβαία Κεφάλαια και άλλες συλ-
λογικές μορφές επένδυσης που διαχειρίζονται ορισμένες από 
τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως. 
Οι επενδυτικές λύσεις που προσφέρουμε στους πελάτες μας 
αποτελούν, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, προϊόν σύνθεσης 
και των δύο βασικών υπηρεσιών που περιγράφουμε παρα-
πάνω, ενώ έχουν πάντα ως κύριο γνώμονα τη σχέση προσ-
δοκώμενης απόδοσης και κινδύνου, όπως αυτή οριοθετείται 
από την επενδυτική φυσιογνωμία του πελάτη.

Exclusive Χαρτοφυλάκια 
Τα Exclusive portfolios αποτελούν εξατομικευμένες λύσεις 
επενδυτικών χαρτοφυλακίων χωρίς εκ των προτέρων περι-
ορισμούς ως προς τα ποσοστά ή το εύρος των επενδύσεων 
ανά κατηγορία.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών 
Ο τομέας Θεσμικών Επενδυτών της ALPHA TRUST απευθύ-
νεται κατά κύριο λόγο στη διαχείριση κεφαλαίων ασφαλιστι-
κών εταιριών και ασφαλιστικών ταμείων προσφέροντας  από 
ετών, εξειδικευμένες υπηρεσίες και επενδυτικές λύσεις.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Διαχείρισης / Λήψης Διαβίβασης
Η ALPHA TRUST εισήγαγε τις νέες αυτές υπηρεσίες το 2009. 
Στα  συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια η εταιρεία παρέχει συμβου-
λές επί επενδυτικών μέσων συμβατές με την επενδυτική φυ-
σιογνωμία του πελάτη και αναλαμβάνει τη βέλτιστη εκτέλεση 
των εντολών του.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών & Θεσμικών Επενδυτών
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Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ.
Η ALPHA TRUST Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. ιδρύθηκε τον Ιούλιο 
του 2000. Τον Ιούνιο του 2002 η Ανδρομέδα συγχωνεύθηκε 
με την ALPHA TRUST Ωρίων, ενώ τον Ιούλιο του 2004 με την 
ALPHA TRUST Asset Manager Fund A.E.E.X., (με απορρόφη-
ση της δεύτερης από την πρώτη). 

Η εταιρεία εστιάζει κυρίως στις Ευρωπαϊκές αγορές μετο-
χών και ομολόγων, επενδύοντας είτε απευθείας, είτε μέσω 
συλλογικών μορφών επένδυσης. Συμπεριλαμβάνει επίσης τις 
αγορές των χωρών της Ευρώπης οι οποίες βρίσκονται στην 
διαδικασία ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δυνατότητες επένδυσης σε μετοχές διευρύνονται καθώς 
επιλέγονται τίτλοι από όλο το φάσμα κεφαλαιοποιήσεων (μι-
κρής, μεσαίας και μεγάλης). Η καινοτομία, για τα ελληνικά 
δεδομένα έγκειται στον τρόπο επιλογής επενδύσεων και δια-
χείρισης: οι «καλύτερες επιλογές» όλων των μελών της επεν-
δυτικής ομάδας της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτυπώνονται 
σε ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο. Αυτή η προσέγγιση ακολουθείται 
από το 2003 και έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής.

Οι επενδυτικές επιλογές της Εταιρείας έχουν μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα ενώ η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της είναι ανε-
ξάρτητη από τη σύνθεση χρηματιστηριακών δεικτών. Έτσι, οι 
αποδόσεις των επενδύσεών της δεν αξιολογούνται συγκριτικά 
(benchmarking) με την πορεία χρηματιστηριακών δεικτών, 
αλλά με το επιτόκιο Euribor δωδεκαμήνου προσαυξημένου 
κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. 

Κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 10ης Ιουλίου 
2012 αποφασίστηκαν reverse split με αναλογία 1 νέα μετοχή 
για κάθε 100 παλαιές, επίσης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαί-
ου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε και η εκλογή νέου 
Δ.Σ..
 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 4ης Δεκεμβρίου 2012, 
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εται-
ρείας κατά ποσό μέχρι 50.000.000,00 ευρώ με καταβολή με-
τρητών. Επιπλέον, ενέκρινε τη μεταβολή της διάρκειας της 
εταιρείας μέχρι την 31/12/2019 και την αλλαγή Διαχειριστή με 
την ανάθεση της διαχείρισης στην ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχει-
ρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
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Εκδόσεις
Η ALPHA TRUST, συνέχισε για 13η συνεχή χρονιά την προ-
σπάθεια να γνωρίσει στους φίλους της βιβλία τα οποία για 
διαφόρους λόγους δεν έχουν ανατυπωθεί για αρκετές δεκαε-
τίες, χωρίς όμως να έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους. Το 2012 
επελέγη το ταξιδιωτικό έργο του Φινλανδού φιλέλληνα συγ-
γραφέα Γιόραν Σίλντ με τίτλο: «Στα Χνάρια του Οδυσσέα», το 
οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε το 1951,  ενώ είναι η πρώτη φορά 
που μεταφράζεται στα ελληνικά.

Χορηγίες
Στο πλαίσιο προσφοράς της στην ευρύτερη κοινότητα, 
η ALPHA TRUST υλοποιεί μια σειρά πολύπλευρων χορηγι-
κών δράσεων, είτε συνεχίζοντας σταθερά να στηρίζει το έργο 
κοινωφελών Ιδρυμάτων, είτε ξεκινώντας τη χορηγική της πα-
ρουσία σε νέα προγράμματα.

Η εταιρεία στάθηκε για εννέα συναπτά έτη αρωγός του «Κυ-
πέλλου Ελπίδος», του Ιστιοπλοϊκού Αγώνα υπό τη διοργάνω-
ση του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
(Π.Ο.Ι.Α.Θ.) υπέρ των σκοπών του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ.  Η 
πολυετής προσφορά της ALPHA TRUST δικαιώθηκε με την 
ανέγερση του Ογκολογικού νοσοκομείου παίδων, ένα μακρό-
πνοο όραμα που έγινε αισίως πραγματικότητα τον Οκτώβριο 
του 2010.

Επιπλέον, η ALPHA TRUST συμπαραστάθηκε στο σημαντικό 
έργο της Ομάδας Αιγαίου, χορηγώντας το 16ο Διάπλου της -ο 
οποίος μεταξύ άλλων είχε ως στόχο την εγκατάσταση αφαλα-
τωτή στο νησί Σίκινος.

Επιπρόσθετα, η ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων έστειλε ευχές την περίοδο των Χριστουγέννων 
2010 έως 2012 όχι με την καθιερωμένη αποστολή καρτών και 
την αγορά παιχνιδιών για τα παιδιά των υπαλλήλων της, αλλά 
στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Επιστημονικού, μη κερδο-
σκοπικού Σωματείου «Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.» (Εταιρεία Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου).

Επίσης, η ALPHA TRUST έχει υποστηρίξει με δωρεές της εκ-
δηλώσεις υπέρ των σκοπών Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αμε-
ρικάνικης Σχολής Κλασσικών Σπουδών, Μουσείου Μπενάκη, 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, Ταμείου Υποτροφιών Κολλεγίου 
Αθηνών, Δήμου Αθηναίων, Κηφισιάς κ.α..

Είναι Μέλος  του Σωματείου  «Επιχειρηματικότητα Νέων»/
Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA GREECE), ενώ στηρίζει 
το έργο κοινωφελών Ιδρυμάτων όπως μεταξύ άλλων: «Το Χα-
μόγελο του Παιδιού», «Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π.» και «ΦΛΟΓΑ».

▲ Η διαχειριστική ομάδα της ALPHA TRUST
Στιγμιότυπο από την ετήσια παρουσίαση διαχειριστών της ALPHA TRUST στο αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ - Μουσείου Γουλανδρή

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του δικτύου συνεργατών και αντιπροσώπων της σε όλη την Ελλάδα, η ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχειρί-
σεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων πραγματοποίησε, την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013, την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση παρου-
σίασης των διαχειριστών της, στο αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ - Μουσείου Γουλανδρή στην Κηφισιά.

Εκδήλωση Παρουσίασης Διαχειριστών 2012
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31.12.2012 ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 
(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.).

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,  στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονο-
μική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΥΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως 
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδι-
κτύου  της εταιρείας  (http://www.alphatrust.eu), όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ €)

DATE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 4.535.245 4.961.628 24.070 25.995
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 154.118 181.492 47.561 57.305
Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία 3.014.550 1.306.978 91.352 1.175.862
Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 18.072.644 18.091.193
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ.στοιχεία 2.775 18.074 1 15.300
Σύνολο 7.706.689 6.468.173 18.235.629 19.365.655
Χρεώστες διάφοροι 4.373.683 2.880.685 969.771 127.323
Ελληνικό δημόσιο προκαταβολές φόρων 2.855.805 281.607 63.223 64.585
Ελληνικό δημόσιο προκαταβολές φόρων 213.609 192.744 94.963 122.654
Μεταβατικοί λογαριασμοί 101.255 157.514 41.350 102.070
Επενδύσεις 7.180 1.205.939 7.180 575.968
Ταμειακά διαθέσιμα 5.949.908 1.725.035 383.335 421.211
Κυκλοφορούν ενεργητικό 13.501.441 6.443.524 1.559.822 1.413.811
Σύνολο ενεργητικού 21.208.130 12.911.697 19.795.451 20.779.466

LIABILITIES
Iδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 12.440.000 12.440.000 12.440.000 12.440.000
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 1.882.952 1.883.744 1.884.734 1.884.734
Λοιπά αποθεματικά 6.057.410 6.012.352 17.625.632 16.872.491
Υπόλοιπο κερδών εις νέον -8.030.952 -12.595.318 -14.721.984 -12.361.679
Σύνολο 12.349.409 7.740.777 17.228.382 18.835.547
Δικαιώματα μειοψηφίας 391.597 350.027 0 0

12.741.007 8.090.804 17.228.382 18.835.547
Έντοκα δάνεια 2.427.962 2.751.841 0 0
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 209.897 263.250 52.437 99.771
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 95.655 2.039 0
Προβλέψεις 440.003 385.003 11.666 11.666
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.244.858 211.283 1.756.425 1.557.290
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.418.376 3.613.417 1.820.528 1.668.727

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.431.778 832.062 695.947 225.730
Πιστωτές διάφοροι 50.594 49.463 50.594 49.463
Υποχρεώσεις για φόρους τέλη 282.896 79.908 0 0
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 283.480 246.043 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων 4.048.748 1.207.476 746.541 275.193

8.467.123 4.820.893 2.567.069 1.943.920
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρ. 21.208.130 12.911.697 19.795.451 20.779.466

Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις είναι:

Εταιρεία Έδρα Ποσοστό  Σχέση Ενοποίησης 
ALPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κηφισιά 100,00% Ολική
Taylor Young Investment Management Limited Λονδίνο 94,83% Ολική
ALPHA TRUST Ελληνική Γη Κηφισιά 99,99% Ολική

Κηφισιά, 24 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

Συνοπτικα Οικονομικα Στοιχεια Και Πληροφοριες Της 31.12.2012 Χρησης 
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David Gibbs, Πρόεδρος, 72. Επαγγελματική εμπειρία πενήντα 
ετών στη Διαχείριση Κεφαλαίων. Έχει διατελέσει Εντεταλμέ-
νος Σύμβουλος της Hambros Bank και της Hambros Fund 
Management PLC. Είναι Μέλος του Δ.Σ. της Taylor Young 
Investment Management Ltd. και της Επιτροπής Οικονομικής 
Διαχείρισης της Action Medical Research.

Φαίδων Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος, 52. Συνιδρυτής της 
Alpha Trust Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπη-
ρεσιών (Εν έτει 1987). M.A. in Investment & Finance, Exeter 
University. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της 
Alpha Trust Ελληνική Γη Α.Ε. Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 
Taylor Young Investment Management Ltd. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και 
Περιουσίας (ΕΘΕ). Μέλος Δ.Σ. Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξα-
σφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μέλος Δ.Σ. σε διάφορες 
επιχειρήσεις και κοινωφελή ιδρύματα.

Νικόλαος Τζανέτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος & Οικονομικός 
Διευθυντής, 54. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόεδρος Δ.Σ της Alpha Trust Ελληνι-
κή Γη Α.Ε. και Μέλος Δ.Σ. της Alpha Trust A.E. Διαχειρίσεως 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Επαγγελματική εμπειρία είκοσι τεσσά-
ρων ετών ως στέλεχος στην Οικονομική Διεύθυνση.

Χριστόδουλος Αίσωπος, Εντεταλμένος Σύμβουλος & Γενικός 
Διευθυντής, 45. Επικεφαλής Διαχείρισης Ιδιωτών & Θεσμι-
κών Επενδυτών. Μέλος Δ.Σ. της Alpha Trust Ελληνική Γη 
ΑΕ, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Taylor Young Investment 
Management Ltd.. BSc Economics (London School of 
Economics), MSc Economics (Birbeck College), MSc Shipping 
Trade & Finance (Cass Business School). Επαγγελματική 
εμπειρία άνω των δεκαοκτώ ετών στη διαχείριση κεφαλαίων. 
Πριν την Alpha Trust εργαζόταν στην EFG Eurobank ως επικε-
φαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτών Επενδυτών.

Γιάννης Φουρλής, Εντεταλμένος Σύμβουλος, 47. BSc. 
Business Administration, MIBA, Alliant International 
University (USIU). Περισσότερα από εικοσιπέντε χρόνια επαγ-
γελματικής εμπειρίας στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρε-
σιών. Μέλος Δ.Σ. σε Alpha Trust Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων, Alpha Trust Ελληνική Γη Α.Ε. και Μη Εκτελεστικό 
Μέλος Δ.Σ. της Taylor Young Investment Management Ltd. Δι-
ετέλεσε μεταξύ άλλων Περιφερειακός Διευθυντής Ανάπτυξης 
της Zurich Financial Services Group στην Ασία, Αντιπρόεδρος 
της AIA (AIG company), Επικεφαλής Marketing της Schweiz 
Group (Swiss Re company), Μέλος του Δ.Σ. και Διαχειριστής 
της Schweiz Fund MFMC, Μέλος του Δ.Σ. της Eurobrokers.

David Gwynder Lewis, Εντεταλμένος Σύμβουλος, 70. AClob 
West London College of Commerce. Επαγγελματική εμπει-
ρία πάνω από σαράντα έτη στον τραπεζικό κλάδο. Έχει διατε-
λέσει Αντιπρόεδρος της Hambros Bank. Είναι Πρόεδρος της 
Hunters and Frankau.

Γεωργία Δομετίου - Χατζηδάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, 
65. Επαγγελματική εμπειρία τριάντα οκτώ ετών ως Δικηγόρος 
Αθηνών. Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της «ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων», Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της «ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND A.E.E.X.», 
και της «ΓΕΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.». Νομική Σύμβουλος της εταιρείας 
«ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ.» και του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡ-
ΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ».

Διοικητικό Συμβούλιο
ΑLPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

�� Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Πρόεδρος  
& Διευθύνων Σύμβουλος

�� Παναγιώτα Ζαγάρη, Αντιπρόεδρος

�� Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Εντεταλμένη Σύμβουλος

�� Μέλη: Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου, Θεοδώρα Ροκά, Νικό-
λαος Τζανέτος, Γιάννης Φουρλής, Αλέξιος Σουλτογιάννης, 
Κωνσταντίνος Αδάμ.

Διοικητικό Συμβούλιο
ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

�� Νικόλαος Τζανέτος, Πρόεδρος

�� Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος  
& Διευθύνων Σύμβουλος

�� Μέλη: Γιάννης Φουρλής, Χριστόδουλος Αίσωπος

Διοικητικό Συμβούλιο
TAYLOR YOUNG INVESTMENT
MANAGEMENT LTD

�� David Gibbs, Πρόεδρος

�� Peter Thomson, Διευθύνων Σύμβουλος 
και Διευθυντής Επενδύσεων

�� Flora Kong, Υπεύθυνη Συμμόρφωσης, Anti Money 
Laundering & Οικονομική Διευθύντρια

�� Nicholas Taylor Young, εκτελεστικό μέλος

�� David Lewis, μη εκτελεστικό μέλος

�� Φαίδων Ταμβακάκης, μη εκτελεστικό μέλος

�� Γιάννης Φουρλής, μη εκτελεστικό μέλος

�� Χριστόδουλος Αίσωπος, μη εκτελεστικό μέλος

Έδρα ALPHA TRUST
Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61
T. 210 62 89 100
F.  210 80 89 150
E.  info@alphatrust.gr
W.  http://www.alphatrust.eu
W.  http://www.alphatrustfunds.com
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση επενδυτών: 210 62 89 300

Taylor Young Investment Management
60 Cannon Street
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, EC4N 6NP
T.  +44 (0)20 7378 4500
F. +44 (0)20 73784501
E.  invest@tyim.co.uk
W. http://www.tayloryoung.com

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61
Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 90ής/Θέμα 2ο/19.11.96
(Φ.Ε.Κ. 1160/Β/27.12.96), Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 882401000
(πρώην Αριθμός Μ.Α.Ε. 23491/06/Β/91/14)

Διοικητικο Συμβουλιο ALPHA TRUST
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