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H ALPHA TRUST, ιδρυθείσα το 1987, είναι ο

μεγαλύτερος και παλαιότερος ανεξάρτητος

διαχειριστής κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών, με

έδρα την Ελλάδα.

Συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους

διαχειριστές επενδύσεων, διαθέτοντας σημαντική

τεχνογνωσία στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων

συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων

ασφαλιστικών φορέων.

Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο.

Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και

είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του

Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου 2008.

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 επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των

πελατών μας, ενώ παράλληλα δημιουργούμε αξία για

τους μετόχους μας και την ευρύτερη κοινότητα.

ΟΣΕΚΑ

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων

Επενδυτικά Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής 
Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών 
Λήψη-Διαβίβαση Εντολών

Ιδιώτες Εταιρείες

Ιδιωτικά 
Προγράμματα

(Πυλώνας ΙΙΙ)

Θεσμικοί

Επαγγελματικά
Ταμεία 

(Πυλώνας ΙΙ)

Συνταξιοδοτικά 
Ταμεία 

(Πυλώνας Ι)

Ταυτότητα

Ιδιώτες και Θεσμικοί Επενδυτές 

Ιδιώτες Εταιρείες

Ασφαλιστικές 

Εταιρείες 

(Πυλώνας ΙΙΙ)

Εταιρείες 

Επενδύσεων

Επαγγελματικά 

Ταμεία 

(Πυλώνας ΙΙ)

Συνταξιοδοτικά 

Ταμεία 

(Πυλώνας Ι)

Προϊόντα & υπηρεσίες 

▪ Αμοιβαία Κεφάλαια

▪ Οργανισμοί Εναλλακτικών 

Επενδύσεων

▪ Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης 

Εντολής, Παροχή Επενδυτικών 

Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση 

εντολών
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Σημειώσεις : 1.  Εξέλιξη Κεφαλαίων υπό διαχείριση συνεχιζόμενης δραστηριότητας 2. Συμπεριλαμβάνονται τα Advisory  & UCITS 
αντιπροσωπευόμενων οίκων.
Στοιχεία: 31/12/2019
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Κεφάλαια υπό διαχείριση 
(€ εκατ.)

Ανά τύπο επενδυτή Ανά δραστηριότητα

Θεσμικοί 82,9%

Ιδιώτες 17,1%

Χαρτοφυλάκια 69,8%

ΟΣΕΚΑ 23,3%

Εναλλακτικές 
Επενδύσεις 6,9%

Κατανομή Κεφαλαίων Υπό Διαχείριση
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Σημείωση: Η απόδοση της μετοχής είναι προσαρμοσμένη για τις επιστροφές κεφαλαίου.

Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, ALPHA TRUST

Στοιχεία: 31/12/2019

ALPHA TRUST vs. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.

(από έναρξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α. 01/08/2008 – 31/12/2019)
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ALPHA TRUST (ΚΟ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.

Πορεία μετοχής

Μερίσματα
Επιστροφές 

Κεφαλαίου

2008

2009

2010 311.000

2011

2012

2013 4.665.000

2014 618.650 4.639.878

2015 463.988

2016

2017 357.896 494.920

2018 300.633 541.319

2019 1.042.373 216.017

Σύνολο 2.783.540 10.868.134

Σημειώσεις: 1. Τα μερίσματα καταγράφονται στη χρήση που αφορούν 2. Για το 2014 αφορά σε διανομή αφορολόγητων 

αποθεματικών 3. Για το 2019 το μέρισμα αφορά σε διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων 4.Το μέρισμα, επιστροφές 

κεφαλαίων και διανομή αποθεματικών ανά μετοχή είναι προσαρμοσμένο στον αριθμό μετοχών 31/12/2019.

Επιστροφές Κεφαλαίου – Μερίσματα

Επιστροφές Κεφαλαίου & Μερίσματα (01/08/2008 – 31/12/2019) 

€17,65ανά μετοχή από την εισαγωγή στο Χ.Α. 
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Αγαπητοί Μέτοχοι,

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά στη χρήση 2019, συντάχθηκε και

είναι εναρμονισμένη µε βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(ΔΠΧΑ) όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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 τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας

µε την επωνυμία «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή

«ALPHA TRUST») το 2019, ενώ αναφέρονται οι εκτιμήσεις και οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση 2020. Η παρούσα

Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 150 του κ.ν. 4548/2018

«αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» ως ισχύει.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Τα κυριότερα μεγέθη της οικονομικής χρήσης 2019 και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες κερδοφορίας και

αποδοτικότητας για τη δέκατη πέμπτη χρήση που εφαρμόζονται τα ΔΠΧΠ και 29η συνολικά, έχουν ως κάτωθι:

Κυριότερα μεγέθη της Οικονομικής Χρήσης 2019 - Χρηματοοικονομικοί Δείκτες κερδοφορίας και

αποδοτικότητας

Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη Ομίλου 

ALPHA TRUST (ποσά σε ευρώ)
2019 2018 2017

Κύκλος εργασιών 8.067.111 6.518.252 7.610.778

Λειτουργικό Κόστος 2.736.801 2.564.644 2.779.281

Λειτουργικά Κέρδη 5.330.310 3.953.608 4.811.498

Κέρδη 2.571.714 1.249.648 2.368.068

Κέρδη μετά από φόρους 1.640.095 962.220 1.827.883

EBITDA 2.846.079 1.385.586 2.513.111

Κέρδη προ φόρων ανά μετοχή 3,454 1,616 3,062

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή 2,203 1,214 2,364

EBITDA κέρδη ανά μετοχή 3,823 1,758 3,25

Κεφάλαια υπό διαχείριση (σε εκατ. ευρώ) 1212 1008 1016

Προσωπικό 48 47 46

Έκθεση Διαχείρισης
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ποσά σε ευρώ) 2019 2018

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.042.194 4.806.006

Σύνολο Ενεργητικού 10.006.761 6.955.701

Κύκλος Εργασιών 7.680.335 6.176.083

Μικτά Κέρδη 4.965.980 3.657.279

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 64,66% 59,22%

Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA)
2.416.811 971.226

Περιθώριο EBITDA 31,47% 15,73%

Κέρδη προ φόρων 3.211.948 902.351

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 41,82% 14,61%

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 2.297.380 698.462

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 29,91% 11,31%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 32,62% 14,53%

Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 22,96% 10,04%

Κέρδη ανά μετοχή 3,0856 0,9758

Όμιλος (ποσά σε ευρώ) 2019 2018

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.468.980 4.984.439

Σύνολο Ενεργητικού 10.370.537 8.367.714

Κύκλος Εργασιών 8.067.111 6.518.252

Μικτά Κέρδη 5.330.310 3.953.608

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 66,07% 60,65%

Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA)
2.846.079 1.385.586

Περιθώριο EBITDA 35,28% 21,26%

Κέρδη προ φόρων 2.554.078 1.275.961

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 31,66% 19,58%

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 1.640.095 962.220

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 20,33% 14,76%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 25,35% 19,30%

Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 15,81% 11,50%

Κέρδη ανά μετοχή 2,2028 1,3443

Βασικά οικονομικά μεγέθη
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Το 2019 χάρη και στην υπερβολική πτώση των

αγορών στο τελευταίο τετράμηνο του 2018, έδωσε την

ευκαιρία για ικανοποιητικά κέρδη στις κεφαλαιαγορές

σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Ελλάδα λόγω κυρίως της επανάκαμψης από την

ύφεση σε θετική πορεία της οικονομίας, την έξοδο από

τα μνημόνια και την πολιτική αλλαγή η οποία

συντελέστηκε τον Ιούλιο και προσδιορίστηκε από

φιλοεπενδυτική στρατηγική, φορολογικές ελαφρύνσεις

και ταχείες μεταρρυθμίσεις, κατέκτησε τις πρώτες

θέσεις, τόσο στις μετοχές (Γενικός Δείκτης Χ.Α.

+49,47% κορυφαίες αγορές) όσο και στα ομόλογα

(δεύτερη στον κόσμο +30,16%).

Ως αποτέλεσμα της ευνοϊκής συγκυρίας οι πελάτες

μας απήλαυσαν ικανοποιητικές αποδόσεις, σε όλο το

φάσμα, με θεσμικούς και ιδιώτες, συντηρητικούς κι

επιθετικούς να καλύπτουν με άνεση τις απώλειες του

2018.

Συνέπεια της καλής διαχείρισης περιουσίας ήταν και η

θετική πορεία της εταιρείας σας η οποία κατέγραψε τα

υψηλότερα κέρδη της τελευταίας οκταετίας.

Η ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας έρχεται σε

αντίθεση με τις προβλέψεις για το 2020 που θέλουν

γενική μείωση των ρυθμών ανάπτυξης στο σύνολο

των χωρών και κυρίως των μεγαλύτερων οικονομιών

της ΗΠΑ και της Κίνας.

Φυσικά οι θετικές αποδόσεις του 2019 απαιτούν

ιδιαίτερη επαγρύπνηση κατά την περίοδο που

ακολουθεί, καθώς στα μεν ομόλογα οι αποδόσεις είναι

οριακά θετικές στις δε μετοχές οι αποτιμήσεις,

τουλάχιστον διεθνώς, εάν όχι ακόμη στην Ελλάδα,

απαιτητικές, η δε παγκόσμια οικονομία κινείται με

σχετικά βραδείς ρυθμούς.

Παράμετροι που επηρεάζουν τα οικονομικά 

αποτελέσματα
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Ιδιαίτερα θετική χρονιά για τους επενδυτές

αποδείχθηκε το 2019 με τους διεθνείς μετοχικούς

τίτλους να καταγράφουν τα υψηλότερα κέρδη της

δεκαετίας.

Μετά το έντονα αρνητικό τελευταίο τρίμηνο του 2018,

η FED ακολουθούμενη και από άλλες Κεντρικές

Τράπεζες επέστρεψε στην πολιτική μείωσης

επιτοκίων, γεγονός που επέδρασσε θετικά στις αξίες

των διεθνών ομολόγων, όπως και στις αποτιμήσεις

των μετοχών, οι οποίες ευνοήθηκαν και από την

αποκλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ

Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Στην Ελλάδα οι θετικές προσδοκίες αναφορικά με την

αποτελεσματικότητα της νέας κυβέρνησης στην

υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την

ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας, οι θετικές

εξελίξεις σε μακροοικονομικό επίπεδο, η βελτίωση

των θεμελιωδών στοιχείων των εισηγμένων εταιρειών,

αλλά και το ευνοϊκό διεθνές επενδυτικό περιβάλλον,

οδήγησαν τον δείκτη των ελληνικών ομολόγων σε

επίπεδα 30% υψηλότερα σε σχέση με το 2018 και

ώθησαν το ελληνικό χρηματιστήριο στην κορυφή των

αποδόσεων διεθνώς, με κέρδη υψηλότερα του 49%,

στη διάρκεια του έτους.

Η θετική επενδυτική συγκυρία, η άνοδος των

αποτιμήσεων των κινητών αξιών και ο δραστικός

περιορισμός των καταθετικών αποδόσεων (απόρροια

της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

οδήγησαν στην αύξηση του συνολικού ενεργητικού

των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) του

κλάδου, το οποίο στις 31/12/2019 διαμορφώθηκε στα

επίπεδα των 7,86 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση

29,1% σε σχέση με εκείνο του τέλους της

προηγούμενης χρήσης. Η σημαντική αυτή μεταβολή

του ενεργητικού των Α/Κ του κλάδου οφείλεται στην

αύξηση των εισροών κατά 581 εκ. ευρώ περίπου,

αλλά κυρίως στα κέρδη χαρτοφυλακίων των Α/Κ που

προσέγγισαν αθροιστικά τα 1,2 δισ. ευρώ.

Στην Εταιρεία σας, η αξία του υπό διαχείριση

Ενεργητικού των Α/Κ αυξήθηκε κατά 26,6% (ή 54,7 εκ

ευρώ) και επηρεάστηκε περισσότερο από τις θετικές

αποδόσεις των χαρτοφυλακίων (52 εκ. ευρώ) και

λιγότερο από το ισοζύγιο εισροών – εκροών που

υπήρξε οριακά θετικό (2,7 εκ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, η ΑLPHA TRUST διατήρησε το

μερίδιο αγοράς της στα Α/Κ, που διαμορφώθηκε στα

επίπεδα του 3,3%, διατηρώντας την 6η θέση στην

σχετική κατάταξη. Η πορεία της ελληνικής και της

παγκόσμιας οικονομίας, οι εξελίξεις στις διεθνείς

αγορές, αλλά και το επίπεδο των καταθετικών

αποδόσεων, αναμένεται να έχουν σημαντική

επίδραση στο συνολικό ύψος Ενεργητικού των υπό

διαχείριση Α/Κ και στον καθορισμό των μεγεθών της

Εταιρείας σας.

Αμοιβαία Κεφάλαια 
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Το ύψος του συνόλου των υπό διαχείριση Ιδιωτικών και

Θεσμικών χαρτοφυλακίων προσέγγισε κατά την

παρελθούσα χρήση το ποσό των 1,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα θεσμικά χαρτοφυλάκια (βασικός πυλώνας

της ανάπτυξης της Εταιρείας), ξεπέρασαν κατά την

παρελθούσα χρήση τα 900 εκ. ευρώ υπερβαίνοντας ως

ποσοστό το 75% της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση

κεφαλαίων της Εταιρείας.

Παράλληλα, οι εναλλακτικοί οργανισμοί επενδύσεων

ανοικτού τύπου (alternative investment funds) με

έδρα το Λουξεμβούργο (Falcon Rex & Kestrel

investment funds) που ιδρύθηκαν μέσω θυγατρικής το

2017 και διαχειρίζονται από την Εταιρεία, είχαν

ενεργητικό που την 31/12/2019 ξεπέρασε τα 70 εκ. ευρώ,

10 περίπου εκ. ευρώ υψηλότερο από εκείνο της

προηγουμένης χρήσης.

Η διεκδίκηση νέων αναθέσεων στην Ελλάδα αλλά και στο

εξωτερικό παραμένει στρατηγικός μας στόχος.

Θεωρούμε ότι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

προς τους επενδυτές, η εξειδίκευση που διαθέτουμε ως

ανεξάρτητη εταιρεία, το επαγγελματικό προφίλ και το

ήθος των ανθρώπων μας, τα γενικότερα υψηλά

standards και η αποτελεσματική διαχείριση που

παρέχουμε, αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα

που καθορίζουν τα έσοδα αλλά και την συνολική εξέλιξη

της Εταιρείας σας.

Διαχείριση Ιδιωτικών και Θεσμικών

Χαρτοφυλακίων  
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Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και

δραστηριοποιήθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Έχει έδρα το

Λουξεμβούργο και είναι 100% θυγατρική της μητρικής

Εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της για την οικονομική χρήση 2019 ανήλθε

σε ποσό 336 χιλ.ευρώ. Τα έσοδα προέρχονται από τις αμοιβές

που εισπράττει από τους δύο οργανισμούς επενδύσεων

ανοικτού τύπου που λειτουργούν υπό αυτήν.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 164 χιλ.

ευρώ, είναι ίδιος με αυτόν της προηγούμενης χρήσης

λόγω της σταθερότητας των εισπραττόμενων ενοικίων.

Η εταιρεία εμφάνισε κέρδη προ φόρων και προ

ενοποίησης 85 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 40

χιλ. ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος

των εσόδων, ύψους 156 χιλ. ευρώ, προέρχεται από τα

ενοίκια που κατέβαλε η μητρική εταιρεία.

Έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία

31/12/2019 και με την παραδοχή ότι το ακίνητο είναι

«ελεύθερο προς πώληση», εκτίμησε το ακίνητο, στα

4,15 εκ. ευρώ.

Η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, η οποία

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Δεν

υπάρχουν υποχρεώσεις ενοικίων ή άλλων σχετικών εξόδων.

Την εκκαθάριση και ρευστοποίηση έχει αναλάβει η εταιρεία

Begbies Traynor.

Εταιρείες Ομίλου

Alpha Trust Luxemburg S.à r.l. 

Alpha Trust Ελληνική Γη Α.Ε.

Taylor Young Investment Management 
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Η Διαχείριση Κινδύνων αφορά τις κατάλληλες πολιτικές και

διαδικασίες εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων που

συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα

συστήματα της Εταιρείας. Η στρατηγική Διαχείρισης

Κινδύνων που ακολουθείται από την εταιρεία, είναι ένας

συνδυασμός δεξιοτήτων και εμπειρίας των στελεχών της σε

σχέση με το επίπεδο κινδύνου που θεωρείται ανεκτό. Σε

κάθε περίπτωση, σημαντικός παράγων για την

αντιμετώπιση των κινδύνων είναι η ροή των πληροφοριών

που αφορούν την συγκεκριμένη διαδικασία και η έγκαιρη

επεξεργασία τους, ώστε να λαμβάνονται οι πλέον

κατάλληλες αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους ή τον

επανακαθορισμό των επιπέδων κινδύνου.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία, ως μη τραπεζικός οργανισμός, έχει πολύ

περιορισμένη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο.

Η φύση των εργασιών της Εταιρείας και η μεθοδολογία

είσπραξης των αμοιβών από τους πελάτες ελαχιστοποιεί

τον κίνδυνο αυτό. Παρ’ όλα αυτά, όταν κρίνεται

απαραίτητο, γίνονται έλεγχοι αποτελεσματικότητας της

μεθοδολογίας. Τυχόν παρατηρήσεις αξιολογούνται και

μελετάται η δυνατότητα προσαρμογής της μεθοδολογίας της

Εταιρείας.

Κίνδυνος αγοράς

Βασικές μορφές του:

Επιτοκιακός κίνδυνος

Ο Όμιλος έχει συνάψει ένα 15ετές συμβόλαιο

χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά ακινήτου, το

επιτόκιο του οποίου από τον Φεβρουάριο του 2012

ανέρχεται σε Euribor πλέον περιθωρίου 1,05%. Παρότι

συνδέεται άμεσα με κυμαινόμενο επιτόκιο, ο επιτοκιακός

κίνδυνος κρίνεται σχετικά περιορισμένος, λόγω της

πολιτικής επιτοκίων που ακολουθείται μέχρι τώρα στην

ευρωζώνη και δεν αναμένεται, παρά τις μέχρι πρότινος

εκτιμήσεις, σημαντική μεταβολή στην πολιτική αυτή.

Σημειώνουμε ότι υπολείπονται πλέον περίπου δύο έτη για

την αποπληρωμή του. Με την εξαίρεση του

προαναφερόμενου συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης,

ο δανεισμός του ομίλου είναι μηδενικός. Η Εταιρεία αν και

έχει στο ενεργητικό της καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές

τραπεζικές καταθέσεις, δεν εκτίθεται σημαντικά σε κίνδυνο

από τη διακύμανση των επιτοκίων. Οι προθεσμιακές

καταθέσεις των ταμειακών διαθεσίμων έχουν

βραχυπρόθεσμη διάρκεια (λίγων εβδομάδων) με εγγυημένη

απόδοση.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας

επικεντρώνεται στη δυνατότητα της Εταιρείας να

εξασφαλίσει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για την κάλυψη των

χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων, όταν αυτά γίνουν

απαιτητά. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού,

πραγματοποιείται ταξινόμηση σε χρονικές περιόδους

όλων των χρηματοροών που προκύπτουν από όλα τα

στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας.

Η ρευστή πολιτική και οικονομική κατάσταση που βιώνουμε

τα τελευταία χρόνια, δεν μας επιτρέπουν κανένα

εφησυχασμό, αντίθετα μας προκαλούν να βρισκόμαστε

συνεχώς σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης. Η

Εταιρεία εφαρμόζει, όπου είναι δυνατόν, προγράμματα

μείωσης των εξόδων και προσπαθεί συνεχώς να διευρύνει

τις πηγές εσόδων.

Κίνδυνος συγκέντρωσης

Για τον περιορισμό του κινδύνου συγκέντρωσης από

ανοίγματα έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων και

ομάδα συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων το Δ.Σ. της

Εταιρείας καθορίζει και κρίνει κατά περίπτωση τη διασπορά

των διαθεσίμων της Εταιρείας.Το Δ.Σ. εγκρίνει κατάλογο

εγκεκριμένων αντισυμβαλλομένων για τις τοποθετήσεις της

ρευστότητας της Εταιρείας. Η αξιολόγηση των εν λόγω

αντισυμβαλλομένων και η αναθεώρηση τους (σε περίπτωση

που υπάρχουν τροποποιήσεις) γίνεται ετησίως.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος κρίνεται περιορισμένος. Η

Taylor Young Investment Management, η οποία βρίσκεται

σε εκκαθάριση, δεν έχει αξιόλογα ρευστά διαθέσιμα.

Πιθανή μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν θα

επηρεάσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση και τις

ταμειακές ροές της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Λειτουργικός κίνδυνος

Λειτουργικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας που

προκύπτει από ανεπαρκείς ή αποτυχημένες εσωτερικές

διαδικασίες, ανθρώπους και συστήματα ή από εξωτερικά

γεγονότα.

Η Διοικητική δομή της Εταιρείας, δηλαδή το Οργανόγραμμα,

οι διαδικασίες και οι άνθρωποι που την στελεχώνουν, είναι

αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών για την

αντιμετώπιση των λειτουργικών κινδύνων. Οι επικεφαλής

των τμημάτων σε συνεργασία με τον Risk Manager, ο

οποίος εργάζεται και μεμονωμένα, αναφέρουν στο

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις παρατηρήσεις και

διαπιστώσεις τους, για κάθε θέμα που αφορά τους

κινδύνους της εταιρείας αλλά και το περιβάλλον που

δραστηριοποιείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παρακολουθεί μέσω

των εκάστοτε πληροφοριών και αναφορών τους κινδύνους

που κατά περίπτωση αφορούν την εταιρεία την ίδια, όπως

είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Σταθμίζει και ερευνά τους

πιθανούς τρόπους προστασίας και πράττει ανάλογα με τις

υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις και το κόστος τους.Η

Διαχείριση Κινδύνων σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει

προβλήματα μέτρησης. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου

μετράται, όπως στον υπολογισμό της Κεφαλαιακής

Επάρκειας, δεν είναι πάντοτε δυνατός ο ακριβής

προσδιορισμός του βάθους των επιπτώσεων που θα

μπορούσε να έχει η μερική ή ολική, μετατροπή ενός

κινδύνου σε κάποιας μορφής απώλεια.

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων

Ίδιες Μετοχές

Σήμερα, η Εταιρεία κατέχει 28.761 ίδιες μετοχές, με μέση

τιμή κτήσης 10,91 ευρώ ανά μετοχή, που

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,719% του συνόλου των

μετοχών της Εταιρείας.
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Αγαπητοί μέτοχοι, 

Το 2019 υπήρξε μία ιδιαίτερα θετική χρονιά για τις παγκόσμιες αγορές τόσο στα ομόλογα όσο και στις μετοχές.

Πρωτοπόρος στις αποδόσεις υπήρξε η Ελλάδα δημιουργώντας βάσιμες ελπίδες για την αντιστροφή του ζοφερού

οικονομικού κλίματος της τελευταίας δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος της Διαχείρισης Κεφαλαίων συνέχισε

την ανοδική του πορεία, καθώς η ανάγκη αποταμίευσης γίνεται όλο και πιο άμεση. Η Εταιρία σας για μία ακόμη

φορά παρήγαγε πλούτο για τις εταιρίες, τους ιδιώτες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία με τη σωστή διαχείριση των

επενδύσεων αλλά και των κινδύνων τους, και είμαστε υπερήφανοι για αυτό.

Στο σημερινό Ευρωπαϊκό περιβάλλον των αρνητικών επιτοκίων, είναι όλο και πιο αναγκαία η αναζήτηση

επενδυτικών λύσεων και η ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων από τους Διαχειριστές κεφαλαίων. Παράλληλα, οι

θεσμοί αυξάνουν σταθερά τις εποπτικές απαιτήσεις τους. Δημιουργείται λοιπόν η υποχρέωση αναζήτησης

συνεργασιών προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι επενδυτικές ανάγκες του κοινού και είμαστε σε διαρκή

εγρήγορση προκειμένου να εκμεταλλευτούμε αυτό το περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε τη δυναμική εξέλιξη της τεχνολογίας, επαναπροσδιοριζόμαστε και

δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που εμπνέουν, προσελκύουν και εξελίσσουν ψηφιακά ευφυείς

εργαζόμενους, που έχουν τις ικανότητες να κρίνουν την τεχνολογία, να την κατευθύνουν και να την

μετασχηματίσουν σε μια πηγή δημιουργίας αξίας και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για εμάς.

Η Εταιρεία σας και το 2019 συνέχισε την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυσε τις τεχνολογικές

επενδύσεις και διακρίθηκε για την καινοτομία της. Παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτούς τους στόχους, γιατί μόνο

έτσι θα διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα καλές αποδόσεις και να επιβραβεύσουμε τους επενδυτές που μας

εμπιστεύονται. Αισιοδοξούμε ότι και το 2020 θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα εκτιμηθεί καθώς

προσεγγίζουμε την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κηφισιά, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Χριστόδουλος Αίσωπος

Έκθεση Διαχείρισης
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Αμοιβαία Κεφάλαια

Στην Ελλάδα το συνολικό ενεργητικό των Αμοιβαίων

Κεφαλαίων των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στο τέλος του 2019

διαμορφώθηκε στα 7,86 δισ. ευρώ έναντι 6,09 δισ.

ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς,

σημειώνοντας άνοδο κατά 29,13%.

Οι καθαρές εισροές μεριδίων διαμορφώθηκαν σε

580,59 εκ. ευρώ το 2019, έναντι 229 εκ. ευρώ εκροές

το 2018.

Σε επίπεδο κατηγοριών, τις υψηλότερες εισροές

κατέγραψαν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας (572,62

εκατ. ευρώ), τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή (195,05 εκ.

ευρώ) και ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας

(168,97 εκ. ευρώ).

Στο τέλος του 2019, το μερίδιο αγοράς των

Ομολογιακών ήταν 37%, των Μικτών 23%, των

Μετοχικών 17%, των Funds of Funds 14% και των

ΑΚΧΑ 4%.

Στο μέτωπο των αποδόσεων Σημ.3, θετική μέση

απόδοση παρουσίασαν στο σύνολό τους οι επιμέρους

κατηγορίες, με υψηλότερες των: Μετοχικά ΑΚ Δείκτη

(45,66%), Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας (40,18%) και

Μετοχικά ΑΚ Διεθνή (29,08%).

Μερίδιο Αγοράς

Το μερίδιο αγοράς της ΑLPHA TRUST στα Αμοιβαία

Κεφάλαια μακροπρόθεσμου ορίζοντα για το 2019

έφτασε στο 4,20%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χρονικό

διάστημα 2009-2019 το μερίδιο αγοράς της Εταιρείας

στα Αμοιβαία Κεφάλαια μακροπρόθεσμου ορίζοντα

παρουσίασε σημαντική άνοδο.

Σημειώσεις: 1. Εξαιρούνται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών και οι ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς 2. Συμπεριλαμβάνονται  οι 

ΟΣΕΚΑ  που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και διαχειρίζονται από ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. 3.  Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ 

μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ALPHA TRUST

Στοιχεία: 31/12/2019

Αμοιβαία Κεφάλαια
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ΟΣΕΚΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST HELLENIC Equity 

Fund

(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 

31.10.1995/6Α, 

ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995)

ALPHA TRUST NEW STRATEGY 

Μετοχικό Εσωτερικού

(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 512/23.8.2007)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ALPHA TRUST GLOBAL 

LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού

(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,  

ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999)

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL 

Fund of Funds Μετοχικό

(Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 57/16.6.2010)

ΟΣΕΚΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΙΚΩΝ

ΟΕΕ

ΜΙΚΤΑ

ALPHA TRUST ECLECTIC 

Balanced Fund Σημ.1

(29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 

45/Β/26.1.1995)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό

(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 

24/840/16.7.2008)

INTERLIFE Μικτό

(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 

62/23.12.2003, ΦΕΚ 

1996/Β/31.12.2003)

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ –

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

Μικτό, Institutional Share Class

(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016)

FUND OF FUNDS ΜΙΚΤO

ΤΕΑ INTERAMERICAN Global 

Balanced Fund of Funds

(Απόφ. Επιτρ. Κεφ.:  175/21.6.2013)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST Ομολογιών 

Εσωτερικού

(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 

6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 

280/Β/18.4.1994)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO ΔΙΕΘΝΕΣ

ALPHA TRUST STRATEGIC 

BOND FUND

(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 

196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 

1429/Β/27.11.2000)

Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ALPHA TRUST Euro Money 

Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ 

Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

(Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 

14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996)

BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT 

(LUXEMBOURG) S.A.

INVESCO MANAGEMENT S.A. UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE)

FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND

KESTREL INVESTMENT SUB-FUND

Σημείωση: 1, Αλλαγή επωνυμίας βάσει της υπ' αριθμ. 327/26.6.2019 (Αρ.πρωτ. 2333/26.6.2019) εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από "ALPHA 

TRUST EUROSTAR Μικτό" σε "ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund". Το παρόν Α/Κ απορρόφησε το Α/Κ "ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds -

Balanced" την 14/05/2019.

Προϊόντα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Τα «FALCON REX» και «KESTREL» είναι Sub-Funds της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου 

ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF
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Η ALPHA TRUST ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το

1987 με μοναδική παρεχόμενη υπηρεσία τη

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Πελατών. Υπήρξε

μάλιστα η πρώτη Εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε τη

σχετική αδειοδότηση.

To Private Asset Management της ALPHA TRUST

εξειδικεύεται στην ενεργητική Διαχείριση

Χαρτοφυλακίων Απεριόριστης Εντολής (Discretionary

Asset Management), ενώ παρέχει επίσης τις

υπηρεσίες Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών και

Λήψης - Διαβίβασης Εντολών.

Οι βασικές αρχές μας:

Επενδυτική πειθαρχία

Ακολουθούμε δομημένη επενδυτική διαδικασία με

καθημερινή αξιολόγηση των επενδυτικών συνθηκών

και των χαρτοφυλακίων.

Εύρος και τεχνογνωσία

Η ομάδα διαχείρισης διεξάγει τη δική της έρευνα και

ανάλυση των αγορών, ενώ παράλληλα έχουμε

αναπτύξει την πλατφόρμα FSM μέσω της οποίας

επιλέγουμε σε παγκόσμια κλίμακα τους καλύτερους,

ανά τομέα, διαχειριστές κεφαλαίων διατηρώντας μαζί

τους προσωπική επαφή.

Σχέση απόδοσης - κινδύνου

Για κάθε τύπο χαρτοφυλακίου, βασικός μας στόχος

είναι η βελτιστοποίηση της σχέσης απόδοσης-

κινδύνου και η χαμηλή μεταβλητότητα μέσω της

ευρείας διασποράς σε κατηγορίες επενδύσεων και

επενδυτικών μέσων.

Πλήρης Διαφάνεια

Παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία

του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει λεπτομερή

ανάλυση της συγκριτικής απόδοσης χρονικά

σταθμισμένης καθώς και των αμοιβών διαχείρισης και

των συνολικών εξόδων που αφορούν σε τρίτους.

Ανεξαρτησία και αμεροληψία

Αξιοποιούμε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της

ανεξαρτησίας μας, επιλέγοντας χωρίς κανένα

περιορισμό την καλύτερη δυνατή επένδυση.

Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση

Αναγνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες και στόχους

των πελατών μας και αναπτύσσουμε πρωτοπόρα

επενδυτικά χαρτοφυλάκια διατηρώντας την

προσωπική επαφή των στελεχών μας με τους πελάτες

μας.

Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης

Δημιουργούμε χαρτοφυλάκια όχι μόνο για το σήμερα

αλλά και για τις επόμενες γενεές, συνυπολογίζοντας

δεδομένα όπως τα προσδοκώμενα έσοδα,

αναζητώντας νέες πηγές εσόδων από αναδιάρθρωση

της περιουσίας και κυρίως από τις μεγάλες θέσεις που

έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου και

αναλύουμε τους κινδύνους του προγραμματισμού,

λαμβάνοντας υπ’ όψιν το προσδοκώμενο κόστος

ζωής των μελών της οικογένειας.

Επενδυτικές Υπηρεσίες
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H ALPHA TRUST κατέχει σημαντική θέση σήμερα στη

διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών επενδυτών δίνοντας έμφαση

στα Επαγγελματικά & Συνταξιοδοτικά Ταμεία καθώς και στη

διαχείριση αποθεμάτων ασφαλιστικών εταιρειών.

Από το 2008 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-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων 

Θεσμικών Επενδυτών
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ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ιδρύθηκε τον Ιούλιο

του 2000 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Δεκέμβριο

του 2001. Τον Δεκέμβριο του 2002 απορρόφησε την

ALPHA TRUST-ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ. και τον Ιούλιο του 2004 την

ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. από την ίδρυσή της

έως σήμερα, έχει πραγματοποιήσει συνολικά 8 επιστροφές

κεφαλαίου, επιστρέφοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος των

κεφαλαίων της στους μετόχους της, ενώ προχώρησε στην

τελευταία εταιρική της πράξη το 2013 της αύξησης του

μετοχικού κεφαλαίου της.

Διαχειριστής του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας είναι η

ALPHA TRUST.

Ο επενδυτικός της σκοπός, όπως έχει προσδιοριστεί από το

Διοικητικό Συμβούλιό της, είναι η επίτευξη ικανοποιητικών

αποδόσεων για τους μετόχους της, μέσω κεφαλαιακών κερδών

και εισοδηματικών προσόδων, επενδύοντας σε μετοχικές και

λοιπές κινητές αξίες κυρίως Ελλήνων εκδοτών.

Η επενδυτική πολιτική υλοποιείται από τη διαχειρίστρια Εταιρεία

συνδυάζοντας την κατανομή κεφαλαίων, την επιλογή

αξιογράφων, τη σύνθεση χαρτοφυλακίου, τη διαχείριση

κινδύνων και την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Σήμερα η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., αποτελεί τη

μοναδική εκπρόσωπο του κλάδου των εισηγμένων στο

Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
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Αναβάθμιση ψηφιακής ταυτότητας 

Επικοινωνία 

Η ALPHA TRUST επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες ανανέωσε τη ψηφιακή της ταυτότητα. Με φρέσκια και

ανθρωποκεντρική δημιουργική προσέγγιση και ομαλή διεπαφή για τον χρήστη, βελτιστοποιεί την παρουσίαση των

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, παρέχοντας εργαλεία για εύκολη πλοήγηση.

Στόχος είναι με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να αποτελέσει το κανάλι αποτελεσματικής

επικοινωνίας με τους πελάτες.

Παραγωγή εικαστικών και animation video με σκοπό την προβολή της αξίας της συστηματικής επένδυσης -

αποταμίευσης.

Η φετινή ευχητήρια κάρτα καθώς και το video animation φιλοτεχνήθηκαν από την κ. Ειρήνη Βιανέλλη.
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Οι εργασιακές σχέσεις εκτιμάται ότι βρίσκονται σε πολύ

καλό επίπεδο και βασίζονται στο σεβασμό της

προσωπικότητας του ατόμου, στην αμοιβαία

εμπιστοσύνη και στην κατανόηση και συνεργασία.

Η Εταιρεία παρέχει επιπρόσθετα οικειοθελείς παροχές

στους εργαζόμενους, προσβλέποντας στην καλύτερη

ποιότητα ζωής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Παρέχει δε στους εργαζόμενους ασφαλές και

ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, φροντίζοντας

παράλληλα και για τη διατήρηση της υγιεινής του χώρου

σε υψηλά επίπεδα.

Η επικαιροποιημένη πολιτική αμοιβών που ακολουθεί η

εταιρεία, έχει σαν σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση των

υπαλλήλων της και ανταμείβει τη συνέπεια και την

απόδοση.

Παράλληλα, μεριμνά για την επιμόρφωση και εξέλιξη

των υπαλλήλων της, προσφέροντας τη δυνατότητα

εκπαίδευσης για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

Πολιτική αποδοχών

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών, η οποία

είναι σύμφωνη με την υπ’ αρ. 28/606/2011 απόφαση και

την εγκύκλιο υπ’ αρ. 48 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

καθώς και με τα άρθρα 23α «Πολιτικές και Πρακτικές

αποδοχών» και 23β «Αρχές για τον καθορισμό και την

εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών» του

Ν. 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς

και το αρ. 13 του Ν. 4209/2013.

Εργασιακά θέματα

Πρόσθετες Παροχές στους Εργαζόμενους

Ομαδική Ασφαλιστική Κάλυψη Ζωής και Υγείας

Εθελοντικό Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Κίνητρα για συμμετοχή σε Επενδυτικό-Αποταμιευτικό 

Πρόγραμμα

Παροχή Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης

Επιβράβευση αριστείας των παιδιών των εργαζομένων

Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δώρα για τα παιδιά των 

εργαζομένων 

Επίδομα τεκνοποίησης
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Περιβάλλον

Η εταιρεία, λόγω της δραστηριοποίησης στην παροχή υπηρεσιών, θεωρείται ότι δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το

περιβάλλον, ενώ παράλληλα λαμβάνει μέτρα για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Ενέργειες μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος  

Φωτισμός γραφείων με λαμπτήρες οικονομίας

Ελαχιστοποίηση φωτισμού εξωτερικών χώρων με 

συνδυασμό λαμπτήρων οικονομίας, χρονοδιακοπτών και 

φωτοκύτταρων

Συντήρηση καυστήρων και βελτιστοποίηση ρυθμίσεων

Ανακυκλώσιμα αναλώσιμα υλικά

Περιορισμένη χρήση πλαστικού

Ανακύκλωση Μπαταριών

Αντικατάσταση εταιρικών αυτοκινήτων με ηλεκτρικά ή 

υβριδικής τεχνολογίας μειωμένης εκπομπής ρύπων   

Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας για πλήρη 

αυτοματοποιημένη διαδικασία συναλλαγών με τους πελάτες 

Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου



|  21 / 27Ετήσια Έκθεση 2019

Κοινωνικός Απολογισμός

Στο πλαίσιο προσφοράς της στην ευρύτερη κοινότητα, η ALPHA TRUST υλοποιεί μια σειρά

πολύπλευρων χορηγικών δράσεων, είτε συνεχίζοντας σταθερά να στηρίζει το έργο κοινωφελών

ιδρυμάτων, είτε ξεκινώντας τη χορηγική της παρουσία σε νέα προγράμματα.

Υποστήριξη Πολιτισμού και Παιδείας 

Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Μουσείο Μπενάκη

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων

Διοργάνωση και υποστήριξη Συνεδρίων για διασπορά 

γνώσης και εμπειρίας 

Εκπαιδευτικές διαλέξεις και δωρεές Η/Υ σε σχολεία

Ομάδα Αιγαίου

Ευκαιρίες Απασχόλησης – Πρακτική Άσκηση 

Εκδόσεις

Αρωγή Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης Πειραιά (ΕΕΕΕΚ)  

Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα»

«Το χαμόγελο του Παιδιού»

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης 

Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων

Φροντίδα για την Υγεία

«ΕΛΠΙΔΑ» Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο 

«Φλόγα» Σύλλογος γονιών παιδιών με 

νεοπλασματική ασθένεια
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Η ALPHA TRUST, συνέχισε για 20η

συνεχή χρονιά την προσπάθεια να

γνωρίσει στους φίλους της βιβλία τα

οποία για διαφόρους λόγους δεν έχουν

ανατυπωθεί για αρκετές δεκαετίες,

χωρίς όμως να έχουν χάσει το

ενδιαφέρον τους.

Το 2019 επιλέχθηκε το «Δοκίμιο περί

ορισμένων σημείων ομοιότητος μεταξύ

των Αρχαίων και Νέων Ελλήνων» του

Φ.Σ.Νόρθ Ντάγκλας.

Βιβλία της ALPHA TRUST κατ’ έτος έκδοσης:

2019 Φ.Σ.Νόρθ Ντάγκλας «Δοκίμιο περί ορισμένων σημείων ομοιότητος μεταξύ των Αρχαίων και Νέων Ελλήνων» |

2018 Ελίζαμπεθ Μπίσλαντ, Σετζούκο Κοϊζούμι - «Λευκάδιος Χέρν Όπως τον έζησαν» | 2017 Πένυ Μίνεϋ - «Η

Οδύσσεια του Κάβουρα» | 2016 Στέφανος Θ. Ξένος, «Αι Κλοπαί» | 2015 Τζέιμς Ίρβινγκ Μανάττ, «Μέρες Αιγαίου» |

2014 Σάββας Γεωργίου, «Tο Ταξίδι της Χαράς» | 2013 Χ.Ν.Φ. Κίττο, «Στα Βουνά της Ελλάδος» | 2012 Γιόραν Σιλντ,

«Στα Χνάρια του Οδυσσέα» | 2011 Γεώργιος Κρητικός & Richard Viner, «O Τζόρτζ του Ριτζ» | 2010 Δρ. Ρίχαρντ

Λέβινσον, «Σερ Μπαζίλ Ζαχάρωφ: Ο μυστηριώδης Άνδρας της Ευρώπης» | 2009 Κ.Ι.Φ. Ιωνίδης, «Η Ιστορία ενός

Κυνηγού» | 2008 Παναγιώτης Ποταγός, «Περίληψις Περιηγήσεων Ποταγού» | 2007 Ν.Α. Τομπάζης, «Ιμαλάια» |

2006 Γ.Μ. Καλβοκορέσσης, «Τέσσερα Έτη στην Κυβερνητική Αποστολή Εξερεύνησης, υπό την αρχηγία του

Πλοιάρχου Τσαρλς Γουίλκς κατά τα έτη 1838-1842» | 2005 Δρ. Ερρίκος Σλήμαν, «Ίλιον» | 2004 Κόμης Πέτρος

Γκάμπα, «Ο Βύρων Εν Ελλάδι» | 2003 Δημήτριος Βικέλας, «Η Ζωή μου» | 2002 Αλέξανδρος Κ. Ιωνίδης ο

νεώτερος, «ΙΩΝ: Το παραμύθι του Παππού» | 2001 «Πανελλήνιο Λεύκωμα Εθνικής Εκαντοταετηρίδος 1821- 1921:

Α’ Τόμος Οικονομολογικά» | 2001 Christopher Wordsworth, «Greece. Pictorial, Descriptive and Historical» | 2000

«Οι Ελληνικοί Πορτολάνοι. Τα πρωτότυπα χειρόγραφα κείμενα του 16ου και 17ου αιώνα».

Εκδόσεις
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Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο

David Phillip Gibbs, Πρόεδρος Δ.Σ.

Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Συνιδρυτής (εν έτει 1987), Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Καμπάνης, Μέλος Δ.Σ. Σημ.: 1

Νικόλαος Τζανέτος, Μέλος Δ.Σ. Σημ.: 1

Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ.

Επιτροπή Αμοιβών

David Phillip Gibbs

Δρ. Χάρης Σταματόπουλος

Επιτροπή Ελέγχου Σημ.: 2

Μιχαήλ Πάππαρης

Δρ. Χάρης Σταματόπουλος

Γεώργιος Καμπάνης

Επενδυτική Επιτροπή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης

Χριστόδουλος Αίσωπος

Παναγιώτα Ζαγάρη

Κωνσταντίνος Αδάμ

Δημήτριος Νταλίπης

Δημήτριος Στεφανόπουλος

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος

Δημήτριος Κοσσόρας

Σημειώσεις: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 08/10/2019 συνεδρίασή του ομόφωνα εξέλεξε τον κύριο

Γεώργιο Καμπάνη ως νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και

Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικολάου Τζανέτου. 2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 04/02/2020

ενέκρινε τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Δέσποινα Ξενάκη

Εγκεκριμένες Πολιτικές

Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

που εφαρμόζεται κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων 

ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

που εφαρμόζεται κατά την παροχή επενδυτικών 

υπηρεσιών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

στους οποίους παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες

Πολιτική κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας (GDPR)

Πολιτική κατά της απάτης, της δωροδοκίας και της 

διαφθοράς  

Κανονισμός Επιτροπής Ελέχγου

Πολιτική Εσωτερικών Αναφορών – Αποκαλύψεων 

(Whistleblowing Policy)
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Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ALPHA TRUST πιστεύει ότι σήμερα που οι αξίες, που υπηρετεί από την ίδρυσή

της για πάνω από τριάντα χρόνια, υιοθετούνται θεσμικά, θέλει να προσχωρήσει σε

μια συλλογική προσπάθεια ώστε να αυξήσουν την επίδρασή τους στην κοινωνία

και τον πλανήτη.

Η ALPHA TRUST αναγνωρίζοντας τη σημασία λήψης υπευθύνων επενδυτικών αποφάσεων που βασίζονται στα

ESG κριτήρια, προχώρησε στην ένταξή της στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) ως

«Investment Manager Signatory» την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος του τρέχοντος έτους (05/06/2020).
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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία

γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALPHA TRUST. Συνιστούμε επομένως

στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να

ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας (https://www.alphatrust.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές

καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 3.994.051 4.040.299 137.733 139.775

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 372.659 372.659

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 345.497 242.558 345.497 242.558

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 318.312 316.069 409.312 396.069

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - - - 79.215

Επενδύσεις σε θυγατρικές - - 3.737.855 2.717.068

5.030.520 4.598.927 4.942.956 3.574.686

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1.523.368 460.949 1.523.290 458.960

Χρεώστες διάφοροι 2.353.750 1.684.959 2.252.904 1.480.439

Λοιπές Απαιτήσεις 434.004 779.540 432.994 778.647

Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
105.001 338.402 105.001 338.402

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 923.894 504.938 689.517 324.567

5.340.017 3.768.787 5.003.705 3.381.015

Σύνολο ενεργητικού 10.370.537 8.367.714 10.006.761 6.955.701

Ίδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 30.933 231.994 30.933 231.994

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 15.487 15.487 18.734 18.734

Ίδιες μετοχές (314.920) (629.829) (314.920) (629.829)

Λοιπά αποθεματικά 1.730.337 1.617.092 1.660.364 2.816.109

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 5.007.143 3.749.693 5.647.083 2.368.997

6.468.980 4.984.438 7.042.194 4.806.006

Δικαιώματα μειοψηφίας 1 1

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.468.981 4.984.439 7.042.194 4.806.006

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Έντοκα Δάνεια 336.713 643.122 - -

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 566.881 549.374 566.881 549.374

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.249 1.249 - -

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 170.905 - 170.905 -

Προβλέψεις 85.000 85.000 85.000 85.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 476.779 263.465 22.747  -

1.637.528 1.542.211 1.045.533 634.374

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.151.564 1.163.223 1.118.817 1.216.735

Πιστωτές διάφοροι 9.299 7.585 9.299 7.585

Υποχρεώσεις για φόρους τέλη 588.479 367.824 580.654 291.000

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 210.265 - 210.265 -

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 304.421 302.434 - -

2.264.028 1.841.065 1.919.034 1.515.320

Σύνολο υποχρεώσεων 3.901.557 3.383.276 2.964.568 2.149.695

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρ/ων 10.370.537 8.367.714 10.006.761 6.955.701

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
(ποσά σε ευρώ)

http://www.alphatrust.gr/
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Εταιρεία
Σχέση

Ενοποίησης
% Συμμετοχής Έδρα

ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών 

Επενδύσεων

Μητρική - Κηφισιά

ALPHA TRUST Ελληνική Γη Α.Ε. Ολική 99,99% Κηφισιά

TAYLOR YOUNG Investment Management 

LTD (ΤΥΙΜ)
Ολική 100,00% Λονδίνο

ALPHA TRUST  Luxembourg S.à r.l. Ολική 100,00% Λουξεμβούργο

Οι Εταιρείες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:

Κηφισιά, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εταιρείες Ομίλου

Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων

Η εταιρεία στις 04.02.2020 πραγματοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού

Συμβουλίου, της 09.01.2020 με θέματα ημερήσια διάταξης:

1. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων € 1,40 ανά μετοχή.

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας

της μετοχής κατά €1,40 ανά μετοχή και ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών (split) με αναλογία τρεις

νέες μετοχές για μία παλιά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Έγκριση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options).

4. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

5. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος.

6. Τροποποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού.
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Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία

Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Ελλάδα

τ +30 210 6289100

email: info@alphatrust.gr 

url: www.alphatrust.gr

@AlphaTrust.gr 

@alphatrust

Alpha Trust

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 &  7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000
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