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Η VRS διανέμει ηις αναλύζεις ηης ζηην ειδική πλαηθόρμα “Issuer 

Services Platform” ηοσ London Stock Exchange 

 

       

 

Η RSRCHX, ζπλεξγάηεο δηαλνκήο ηεο VRS θαη εηαηξία ηνπ Οκίινπ Liquidnet, μεθίλεζε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ην Φξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ (LSE) γηα λα εληζρύζεη ηελ Πιαηθόξκα 

ησλ Υπεξεζηώλ Έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ (“Issuer Services Platform”) κε ζεζκηθή έξεπλα 

(institutional research). Φάξε ζε απηήλ ηε ζπλεξγαζία, ε VRS κπνξεί πιένλ λα αμηνπνηήζεη ηηο 

ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο ηεο RSRCHX γηα λα βειηηώζεη ηε δηαλνκή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

αλαιύζεώλ ηεο αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην LSE. Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ 

δηεπθνιύλεη ηε βαζύηεξε δηείζδπζε ηεο θάιπςεο (equity coverage) θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

(awareness) κεηαμύ ησλ αλώηεξσλ ζηειερώλ αιιά θαη ησλ νκάδσλ επελδπηηθώλ ζρέζεσλ 

ησλ ελ ιόγσ εηζεγκέλσλ εηαηξηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε RSRCHX ελώλεη ηηο δπλάκεηο ηεο κε 

ην “Issuer Services Platform” ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ, έηζη ώζηε νη εηαηξηθνί 

δηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε επελδπηηθώλ ζρέζεσλ πεξηζζόηεξσλ από 1.600 εηαηξηώλ λα είλαη 

ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ επελδπηηθέο αλαιύζεηο ζρεηηθά κε ηηο εηαηξίεο ηνπο κέζα ζηελ 

πιαηθόξκα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε VRS απνθηά πξόζβαζε ζε έλα λέν θαλάιη δηαλνκήο ζην 

πιαίζην ηεο δέζκεπζεο ηεο RSRCHX λα επεθηείλεη ηε δπλαηόηεηα δηαλνκήο θαη ηελ 

αλαγλσξηζηκόηεηα ησλ επελδπηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ηνπο παξόρνπο έξεπλαο ζε λέεο αγνξέο. 

 

Η VRS (Valuation & Research Specialists) ηδξύζεθε ην 2002 θαη απνηειεί κηα εηαηξία αλεμάξηεηεο 

επελδπηηθήο έξεπλαο θαη αλάιπζεο κε παξνπζία ζηελ Ειιάδα θαη ην Λνπμεκβνύξγν. Η VRS 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο Business Valuation, Equity Research θαη Credit Rating. Η νκάδα 

έξεπλαο θαη αλάιπζεο ηεο VRS θαιύπηεη κεηνρέο, λνκίζκαηα, εκπνξεύκαηα θαη καθξννηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο κε ζθνπό ηελ αλαδήηεζε ηάζεσλ θαη επελδπηηθώλ επθαηξηώλ πνπ δεκηνπξγνύλ αμία γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ.     
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