Για σκοπούς βέλτιστης προσφοράς υπηρεσιών, προστασίας και προαγωγής των συμφερόντων σας, είναι σημαντικό να παράσχετε στην
GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD (στη συνέχεια η ΕΠΕΥ) όλα τα απαραίτητα στοιχεία σας. Σας
παρακαλούμε να ενδιατρίψετε στη συμπλήρωση, με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, το ακόλουθο ερωτηματολόγιο. Σκοπός του
ερωτηματολογίου είναι η κατηγοριοποίηση σας ως Ιδιώτη, Επαγγελματία Επενδυτή ή Επιλέξιμου Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις
πρόνοιες του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (Νόμος 144(I)/2007).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑ:

Αρ. Ταυτ./ Αρ. Διαβατηρίου/ Αρ. Εγγραφής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΗΛΩΣΤΕ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ)
ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
Πρόσωπο/ Οντότητα που κατέχει την αναγκαία ρυθμιστική άδεια ή υπόκειται σε εποπτεία ώστε να λειτουργεί στην
χρηματοοικονομική περιοχή, την χρηματοοικονομική αγορά ή κεφαλαιαγορά όπως:
(α)
Τράπεζα (β)
ΕΠΕΥ (γ)
Άλλο ειδικά εποπτευόμενο ή ρυθμιζόμενο χρηματοοικονομικό ίδρυμα (δ)
Ασφαλιστική Επιχείρηση (ε)
Θεσμικός Επενδυτής, του οποίου ο σκοπός είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων
λ.χ. συνταξιοδοτικά ταμεία και επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων ή οι αντίστοιχες εταιρείες διαχείρισης τους (ζ)
Διαπραγματευτές σε αγορές εμπορευμάτων.
Εκδότης χρηματοοικονομικών μέσων που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές.
Μεγάλες επιχειρήσεις ή συνεταιρισμοί που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
(α)
Έχει καθαρό κύκλο εργασιών τουλάχιστον €40.000.000 (ή ισόποσο σε έτερο νόμισμα)
(β)
Έχει σύνολο ισολογισμού τουλάχιστον €20.000.000 (ή ισόποσο σε έτερο νόμισμα)
(γ)
Έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον €2.000.000 (ή ισόποσο σε έτερο νόμισμα).
Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, Κεντρικές Τράπεζες,
διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς οργανισμοί.
Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα,
συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή
άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κατέχουν σημαντική χρηματοοικονομικές γνώσεις και εξειδίκευση ή κατέχουν ή κατείχαν διευθυντική θέση σε
ρυθμιζόμενη επενδυτική εταιρεία ή τράπεζα.
Πραγματοποίησαν κατ’ ελάχιστον δέκα (10) συναλλαγές σημαντικού όγκου ανά τρίμηνο στα ίδια
χρηματοοικονομικά μέσα στη διάρκεια τεσσάρων συνεχών τριμήνων.
Κατέχουν χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών μέσων περιλαμβανομένων καταθέσεων σε μετρητά ελάχιστης αξίας
€500,000.

1

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΩ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΗΝ ΕΠΕΥ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ.
ΠΕΛΑΤΗΣ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

________________________
ΟΝΟΜΑ

_______________________
ΑΡ. ΤΑΥΤ. / ΔΙΑΒ.

_________________________ ΗΜΕΡ.: __ __ / __ __ / __ __
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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________________________
ΟΝΟΜΑ

_______________________
ΑΡ. ΤΑΥΤ. / ΔΙΑΒ.

_________________________ ΗΜΕΡ.: __ __ / __ __ / __ __
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD ΜΟΝΟ
ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΔΟΘΕΙΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ
ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ:
_______________________________
ΟΝΟΜΑ

__________________________ ΗΜΕΡ.: __ __ / __ __ / __ __
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΕΧΘΕΝ ΥΠΟ:
_______________________________
ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΙΑ:

__________________________ ΗΜΕΡ: __ __ / __ __ / __ __
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

__________________________________________________________________
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