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Μέσα χρηματοδότησης (τίτλοι) της Α.Ε. 

Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης 

Επίκουρος καθηγητής, Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕ (1) 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α 

 Η κατ’ αρχήν   διατήρηση της αρχής του κλειστού αριθμού των εταιρικών τίτλων 
και η ταυτόχρονη διεύρυνση της ιδιωτικής αυτονομίας στο πεδίο αυτό (ά. 33 επ.) 

  Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων: 
  α) μετοχές, 
  β) ομολογίες, 
  γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), 
  δ) ιδρυτικούς τίτλους, και 
  ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.. 
 Η δυνητική διάκριση σε κατηγορίες και σειρές: 

 Σε  τίτλους  του  αυτού  είδους,  αλλά  διαφορετικών  κατηγοριών,  μπορούν 
να  αποδίδονται  διαφορετικά  δικαιώματα.  Για  κάθε  κατηγορία  δική  της 
συνέλευση. 

 Επί τίτλων ιδίας κατηγορίας, αλλά διαφορετικών σειρών, δεν συντρέχει η 
παραπάνω περίπτωση.  

 

ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕ (2) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Β (ά. 33 παρ. 3) 

 Δυνατότητας εξάρτησης της κτήσεως  κτήση τίτλου ενός είδους ή μιας κατηγορίας 

από την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων 

τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας:  

 Στην ανωτέρω περίπτωση δυνατή η ρήτρα ότι μέχρι την επέλευση ορισμένης 

προθεσμίας ή μέχρι την πλήρωση ορισμένης αίρεσης ή για όλη τη διάρκεια της 

εταιρείας ή των οικείων τίτλων, οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να διατεθούν 

(μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) μόνο από κοινού (stapling), απαιτείται όμως  

  ‐ α) καταστατική πρόβλεψη, όταν πρόκειται για μετοχές ή ιδρυτικούς τίτλους 

  ‐ β) πρόβλεψη στους όρους έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών ή στο πρόγραμμα 

έκδοσης ομολογιών. 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕ (3) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Γ (ά. 33 παρ. 4 & 5) 

 ‐ Αρχή της ενότητας των δικαιωμάτων εκ των εταιρικών τίτλων – απαγόρευση 

κεχωρισμένης διάθεσης ορισμένων εκ των δικαιωμάτων και εξουσιών που απονέμει ο 

τίτλος στον δικαιούχο. Παραδείγματα: Δεν μπορεί να διατεθεί το δικαίωμα προτίμησης σε 

ΑΜΚ που δίδει η μετοχή χωρίς την μετοχή, ούτε το δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ ή ψήφου 

σε αυτήν. Όλα τα παραπάνω υπό την επιφύλαξη των περί κοινωνίας, ενεχύρου και 

επικαρπίας διατάξεων. 

‐ Εξαίρεση ως προς τις απαιτήσεις απόληψης κερδών (για μετοχές κοινές ή προνομιούχες), 

τόκων (για προνομιούχες μετοχές ή ομολογίες) ή χρεωλυσίων (για ομολογίες), καθώς και 

για άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους: 

Μεταβιβάζονται ελεύθερα (Ν. 4587/2018).  

‐ 

ΜΕΤΟΧΕΣ (1) 

 ‐ Μεταβολή επιτρεπτής ονομαστικής αξίας: 0,04 – 100 ευρώ. Ratio η διευκόλυνση 

ΜΜΚ με μείωση ονομαστικής αξίας και μερικής καταβολής ΜΚ. (ά. 35) 

  35  «3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του 

αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: 

(α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, 

εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.» 

 *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω  με  το άρθρο 49 παρ.4 Ν.4587/2018, ΦΕΚ Α 

218/24.12.2018. Έναρξη ισχύος,σύμφωνα με την παρ.16 του αυτού άρθρου,από την 

1η Ιανουαρίου 2019. 

  

 ‐ Αρχή της ισότητας (ά. 36) μόνο για μετοχές ιδίας κατηγορίας. 

 ‐ Κοινές μετοχές – Νέα ρύθμιση, ίδιο περιεχόμενο (ά. 37) 

ΜΕΤΟΧΕΣ (2) 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ A (ά. 38) 

 ‐ Το δυνατό κατά νόμον περιεχόμενο του προνομίου δεν μεταβάλλεται. 

 ‐ Διατηρείται η δυνατότητα έκδοσης ΠΜ ως μετατρέψιμων σε κοινές, αλλά 

προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης ΠΜ ως μετατρέψιμων σε ΠΜ άλλης 

κατηγορίας.  

ΜΕΤΟΧΕΣ (3) 

 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ B (ά. 38) 

 ‐ Έκδοση μετοχών με πολλαπλό δικαίωμα ψήφου δεν επιτρέπεται (αποτύπωση στο 

θετικό δίκαιο αναγνωριζόμενης από το προϊσχύσαν δίκαιο αρχής) 

 ΝΕΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ 
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  ‐ Τα προνόμια που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές και ο περιορισμός του 

δικαιώματος ψήφου μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του καταστατικού. Τα προνόμια όμως μένουν σταθερά κατά το διάστημα 

της κάθε εταιρικής χρήσης. 

  ‐ Έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους 

όρους των άρθρων 25 παράγραφοι 3 και 4 και 26 παράγραφος 1. 

  ‐ Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους 

όρους των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 να αποφασίζει την τροπή μέρους 

των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 

αναλόγως στην περίπτωση μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες 

μετοχές άλλης κατηγορίας. 

ΜΕΤΟΧΕΣ (4) 

ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ά. 39) 

- Κοινές ή προνομιούχες, με οποιοδήποτε από τα επιτρεπτά προνόμια και με 

ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ακολουθείται κατ’ αρχήν η ρύθμιση του Ν. 

2190/1920, όμως 

- Προστίθεται η ευχέρεια εξαγοράς με ποσά που καθίστανται διαθέσιμα με 

ΜΜΚ κατά το άρθρο 29 

- Καθιερώνεται το πρώτον η δυνατότητα έκδοσης εξαγορασίμων με δήλωση 

βουλήσεως του μετόχου μετοχών. Έτσι, το καταστατικό μπορεί να 

προβλέπει δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς (call option) της εταιρίας επί των 

εξαγορασίμων μετοχών (callable shares) ή δικαίωμα προαιρέσεως 

πωλήσεως (put option) του μετόχου επ’ αυτών (puttable shares) ή και τα 

δύο σωρευτικά. Τα δικαιώματα προαιρέσεως διέπονται από το καταστατικό 

και τη σχετική απόφαση της ΓΣ, αποκλειομένης ερμηνευτικώς της 

εφαρμογής των περί συμφώνου εξωνήσεως διατάξεων του ΑΚ.  

- Η άσκηση του put option από το μέτοχο καθιστά υποχρεωτική για την 

εταιρία την εξαγορά μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμα προς διανομή ποσά κατά 

τις προβλέψεις των άρθρων 159 και 160 σε αναφορά προς την καθαρά 

θέση της εταιρίας (πρβλ. και ά. 44α Ν. 2190/1920). 

- Οι εξαγοραζόμενες διέπονται από το καθεστώς ιδίων μετοχών (ά. 49 & 50). 

- Δυνατότητα μετατροπής υφισταμένων (κοινών ΚΑΙ προνομιούχων) μετοχών 

σε εξαγοράσιμες με απόφαση ΓΣ με αυξ απαρτία & πλειοψηφία (και των 

συνελεύσεων θιγομένων κατηγοριών, όπου απαιτείται). 
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ΜΕΤΟΧΕΣ (5) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ά. 40) 

- Εφεξής μόνο ονομαστικές οι μετοχές.  

- Ιστορικό υπόβαθρο και ratio. 

- Για τις υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές ισχύει η μτβ διάταξη του άρθρου 

184: 

- 1) Προθεσμία ως 1.1.2020. 

- 2) Απόφαση ΔΣ ως 1.7.2019, δημοσιευτέα στο ΓΕΜΗ, περί του τρόπου με 

τον οποίο οι μέτοχοι θα αναγγείλουν τα δικαιώματά τους επί των μετοχών 

στην εταιρία, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι. 

- 3) Επί παραλείψεως των ανωτέρω ως 31.12.2019, μέτοχος μπορεί να 

ζητήσει με τη διαδ ασφ μέτρων να υποχρεωθεί η εταιρία να τον εγγράψει 

στο βιβλίο μετόχων και να εκδώσει και του παραδώσει τίτλους. 

- 4) Για εισηγμένες ακολουθούνται οι κανόνες ελέγχου νομιμοποίησης 

μετόχων για συμετοχή σε ΓΣ. Νομοθ εξουσιοδότηση προς Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς για ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων. 

ΜΕΤΟΧΕΣ (6) 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ (ά. 40) 

- Βιβλίο μετόχων.  

- Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή 

και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή 

από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν 

χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο 

εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. 

- η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους 

μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν 

έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η 

εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με 

νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. 

-  Το καταστατικό μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωση της 

εταιρείας να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το 

καταστατικό ορίζει τον τρόπο απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, 

προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές. Αν το 

καταστατικό δεν περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής 
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ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την 

παράγραφο 2 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο 

μέτοχος. 

-  Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα 

από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Το 

καταστατικό της εταιρείας προβλέπει τον εκ των ανωτέρω ειδικότερο τρόπο 

έκδοσης και τήρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων. 

-  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ: Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε 

λογιστική μορφή κατά την παράγραφο 5, μέτοχος έναντι της εταιρείας 

θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο 

ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. 

-  

ΜΕΤΟΧΕΣ (7) 

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ά. 40) 

Ενδεικτική απαρίθμηση: 

1) Μεταβίβαση υπό έγκριση της εταιρίας (Vinkulierung). Αρμοδιότητα ΔΣ ή ΓΣ. 

Λόγοι. 

2) Δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων. 

3) Υπόδειξη τρίτου από την εταιρία. 

4) Drag along / tag along. 

‐ Ακυρότητα μεταβιβάσεως επί παραβίασης. 

‐ Ανεπίτρεπτο το εκ του αποτελέσματος αμεταβίβαστο. 

- Επί αδράνειας ή αδικαιολόγητης άρνησης δυνατό να προβλεφθεί υποχρέωση 

εξαγοράς. 

- Δυνατή η πρόβλεψη υπόδειξης τρίτου ή δικαιώματος προτίμησης υφισταμένων 

μετόχων αντί υπεισέλευσης κληρονόμων με πρόβλεψη καταστατικού. Κατά τα 

λοιπά περιορισμοί δεν ισχύουν στην κτήση αιτία θανάτου. 

- Δυνατότητα εφαρμογής και επί ονομαστικών, μετατρεψίμων ή ανταλλαξίμων 

ομολογιών. 

ΜΕΤΟΧΕΣ (8) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΠΩΛΗΣΗΣ – ΙΣΧΥΣ ΡΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙ ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟΥ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ά. 44) 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ (ά. 53) 

Υποχρέωση υπόδειξης κοινού εκπροσώπου – αναστολή δικαιωμάτων στο μεταξύ ως 

κύρωση – εναλλακτικά διορισμός διαχειριστή κατ’ άρθρον 790 ΑΚ 
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ΕΝΕΧΥΡΟ & ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ (ά. 54) 

1) Ενδοτικό δίκαιο.  

2) Δυνατή συμφωνία και από κοινού άσκησης.  

3) Ο φορέας του δικαιώματος ψήφου φορέας και των λοιπών μη πριουσιακών 

δικαιωμάτων (παράστασης στη ΓΣ, ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης μετόχου, 

ακύρωσης απόφασης ΓΣ).  

4) Τα περιουσιακά δικαιώματα διέπονται από το δίκαιο ενεχύρου και επικαρπίας 

του ΑΚ αντίστοιχα. 

 

Τίτλοι κτήσεως μετοχών (warrants) (1) 

- Νέος θεσμός στο «γενικό» δίκαιο της ΑΕ. Προηγούμενο στην ελληνική έννομη τάξη 

οι «τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών», ά. 7 παρ. 4 Ν. 3864/2010 

(όπως προστέθηκε με το ά. 9 παρ. 6 Ν. 4051/2012). 

- Αναγκαία απόφαση ΓΣ με αυξημένη απαρτία & πλειοψηφία (αφού κατατείνει σε 

ΑΜΚ). Δυνατή και υπό τους όρους έκτακτης ΑΜΚ (ά. 24) 

- Ο δικαιούχος του εκδιδομένου τίτλου (υποχρεωτικώς ονομαστικού) έχει το 

διαπλαστικό δικαίωμα (δικαίωμα προαιρέσεως αποκτήσεως, call option) να 

αποκτήσει μετοχές που εκδίδονται από την εταιρία έναντι καταβολής ορισμένου 

ποσού κατά την άσκηση του δικαιώματος.  

- Είναι δυνατόν (και συναλλακτικώς σύνηθες) η εταιρία να λαμβάνει αντάλλαγμα ΚΑΙ 

κατά την έκδοση και διάθεση των τίτλων κτήσεως μετοχών (premium), το οποίο 

βεβαίως δεν επιστρέφεται σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του χρόνου 

ασκήσεως του δικαιώματος. Υπό την έννοια αυτή, η διάθεση του αποκτώντος να 

καταβάλλει premium συνιστά πρόγνωση περί του επωφελούς της αποκτήσεως των 

μετοχών (στην οριζόμενη με την απόφαση του εταιρικού οργάνου τιμή διαθέσεως) 

κατά την ημερομηνία (ή ως την ημερομηνία) άσκησης.  

- Τίτλοι κτήσεως μετοχών (warrants) (2) 

- Το όργανο που αποφασίζει την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών ορίζει το χρόνο, 

τον τρόπο και το τυχόν τίμημα έκδοσης των τίτλων και τον τρόπο καταβολής του, 

την προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων και τους λοιπούς όρους άσκησης του 

δικαιώματος που ενσωματώνουν οι τίτλοι, την κατηγορία και τον αριθμό των 

μετοχών που θα εκδοθούν, την αξία ή τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των 

μετοχών, που θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος, τον αριθμό των 

μετοχών, των οποίων παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος, την προσαρμογή όρων 

των τίτλων και των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

-  Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, για την έκδοση τίτλων κτήσης 

μετοχών από τη γενική συνέλευση, καθώς και για την παροχή εξουσίας στο 

διοικητικό συμβούλιο για την έκδοση τέτοιων τίτλων εφαρμόζονται αναλόγως οι 

παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 25. 
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-  Στις αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για 

τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου. Η δημοσιότητα 

περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των τίτλων κτήσης μετοχών. 

- Πάνοτε υπάρχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της 

έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Οι διατάξεις 

των άρθρων 26 και 27 εφαρμόζονται αναλόγως. 

-  Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών εφαρμόζεται 

αναλόγως το άρθρο 28. 

Τίτλοι κτήσεως μετοχών (warrants) (3) 

- Περιορισμοί κτήσεως ιδίων ΤΚΜ από την εταιρία (ά. 57). Σε κάθε περίπτωση 

κωλύεται η άσκηση του δικαιώματος από τη εταιρία. 

- Το δικαίωμα προαιρέσεως ασκείται με μονομερή ληψιδεή διαπλαστική δήλωση 

βουλήσεως του δικαιούχου προς την εταιρία, περιβεβλημένη τον ενδεχομένως 

προβλεπόμενο τύπο. 

- Η ονομαστική αξία της μετοχής που εκδίδεται με την άσκηση του δικαιώματος δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα της τιμής που αποφάσισε το εταιρικό όργανο 

και του premium που ενδεχομένως καταβλήθηκε. 

- Κατά την ΑΣΚΗΣΗ του δικαιώματος εκ του ΤΚΜ δεν ισχύουν οι διατάξεις περί 

δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων. 

Ομολογίες ‐ ομολογιακό δάνειο (1) 

- Κατάργηση Ν. 3156/2003 και συγκέντρωση της ρύθμισης της ύλης στον περί ΑΕ 

Νόμο. 

- Το ομολογιακό δάνειο δεν χάνει το χαρακτήρα του ως ομολογιακού λόγω του ότι 

ενδεχομένως ενσωματώνεται σε μία ομολογία ή του ότι ομολογιούχος είναι ένα και 

μόνον πρόσωπο.  

- Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΔΣ. 

Δυνατόν πάντως το καταστατικό να προβλέψει διαφορετικά, και να απονείμει τη 

σχετική αρμοδιότητα στη ΓΣ, η οποία είχε κατ’ αρχήν την αρμοδιότητα αυτή κατά το 

δίκαιο του Ν. 2190/1920.  

- Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν και οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 

(«χρηματόγραφα») της χρηματαγοράς, καλούμενοι συνήθως εμπορικά γραμμάτια 

(commercial papers).  

 

- Νέα είδη ομολογιών. Πλαίσιο εκφοράς και οικονομική λειτουργία. 

Αρθρο 60 
 Οροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου 
 
 1. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το 
ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό 
των ομολογιών, τον τρόπο καταβολής του ομολογιακού δανείου, το 
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επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού αυτού, τα ωφελήματα και τις 
εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό 
πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το 
εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την τυχόν συμφωνία 
διαιτησίας, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει της εξόφλησης των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία 
καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι 
ομολογίες, καθορίζονται ελεύθερα από την εκδότρια. 
 
 2. Το ομολογιακό δάνειο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους όρους. 
Ενδεικτικά επιτρέπονται οι εξής όροι: 
 
 α) ότι αντί καταβολής τόκου θα αποδίδονται στους ομολογιούχους άλλες 
ομολογίες που εκδίδονται από την εκδότρια για το σκοπό αυτόν, 
 
 β) ότι το ομολογιακό δάνειο δεν έχει ρητή λήξη, οπότε η εκδότρια 
εξοφλεί το ομολογιακό δάνειο κατά το χρόνο της επιλογής της, 
 
 γ) ότι η υποχρέωση καταβολής τόκου ή επιστροφής του κεφαλαίου τελεί 
υπό αίρεση, ή ότι σε σχέση με τις μετατρέψιμες ομολογίες, ότι είναι 
δυνατή η κεφαλαιοποίηση και των δεδουλευμένων τόκων, 
 
 δ) ότι οι ομολογιούχοι δανειστές θα ικανοποιούνται ύστερα από τους 
υπόλοιπους πιστωτές της εκδότριας ή ύστερα από ορισμένη κατηγορία 
πιστωτών, 
 
 ε) ότι το ομολογιακό δάνειο είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματες ή 
άλλες ασφάλειες, 
 
 Το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου συμφωνείται ελεύθερα, χωρίς να 
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για το ανώτατο δικαιοπρακτικό 
επιτόκιο. 
 
 3. Η εκδότρια εκδίδει πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου, το οποίο 
περιέχει τους όρους του δανείου και δεσμεύει τον ομολογιούχο και κάθε 
καθολικό ή ειδικό διάδοχό του, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει 
δικαιώματα από τα παραπάνω πρόσωπα. 
 
 4. Στο πρόγραμμα ορίζονται επίσης ο τρόπος απόδειξης της ιδιότητας 
του ομολογιούχου για την είσπραξη των τόκων και του κεφαλαίου και 
γενικά για την άσκηση των δικαιωμάτων από τις ομολογίες. Αν το 
πρόγραμμα δεν περιέχει σχετική πρόβλεψη, σε περίπτωση ενσώματων 
ομολογιών απαιτείται η προσκόμιση των τίτλων και η σημείωση της 
άσκησης του δικαιώματος επ αυτών, ενώ σε περίπτωση ομολογιών σε 
λογιστική μορφή η απόδειξη της ιδιότητας του ομολογιούχου 
διενεργείται βάσει ενημέρωσης από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, 
εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και 
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 
 
 5. Αν δεν εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με το ομολογιακό 
δάνειο, το πρόγραμμα πρέπει να περιέχει τον ιστότοπο, στον οποίο 
είναι αναρτημένες οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις τρεις 
τελευταίες χρήσεις της εταιρείας, στο μέτρο που υφίστανται. Αν δεν 
υπάρχει τέτοιος ιστότοπος, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει 
να προσαρτώνται στο πρόγραμμα. 
 
 6. Από τη λήξη του ομολογιακού δανείου ο ομολογιούχος ασκεί τα 
δικαιώματά του ατομικώς, εκτός αν προβλέπουν διαφορετικά οι όροι του 
δανείου. 
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 7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν 
επιτρέπεται η τροποποίηση του δανείου με όρους που είναι 
δυσμενέστεροι για τους ομολογιούχους των αρχικών, εκτός αν η 
συνέλευση των ομολογιούχων έχει δώσει την έγκρισή της με την 
πλειοψηφία που προβλέπεται στους όρους του δανείου, και η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου της 
ονομαστικής αξίας των ομολογιών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Δεν αποκλείεται οι όροι του δανείου να προβλέπουν ομοφωνία για 
τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Η έγκριση αυτή δημοσιεύεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 68. 
 
 8. Ενδεικτικά η συνέλευση των ομολογιούχων μπορεί να εγκρίνει, 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 την τροποποίηση του προγράμματος σε σχέση 
με τα ακόλουθα θέματα: 
 
 α) τη μεταβολή του χρόνου που καθίστανται απαιτητοί οι τόκοι, για 
την μεταβολή του ύψους του επιτοκίου ή ακόμη και για το μηδενισμό 
αυτού, 
 
 β) τη μεταβολή του χρόνου που καθίσταται απαιτητό το κεφάλαιο ή και 
για τον περιορισμό του ύψους του κεφαλαίου, 
 
 γ) την εισαγωγή όρου, σύμφωνα με τον οποίο οι ομολογιούχοι δανειστές 
θα ικανοποιούνται ύστερα από ορισμένους ή όλους τους υπολοίπους 
πιστωτές, 
 
 δ) την κεφαλαιοποίηση του ομολογιακού δανείου ή την τροπή του σε 
άλλους τίτλους ή για την ανταλλαγή των ομολογιών με τίτλους εκδόσεως 
της εκδότριας ή τρίτου, 
 
 ε) την εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης ή για την υποκατάσταση 
ασφαλειών του ομολογιακού δανείου με άλλες ή για την παραίτηση από 
ασφάλειες, 
 
 στ) την παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας ή τον περιορισμό 
αυτού, 
 
 ζ) για τη μεταβολή του νομίσματος του ομολογιακού δανείου, 
 
 η) την αναδοχή, στερητική ή σωρευτική, των υποχρεώσεων από το 
ομολογιακό δάνειο, 
 
 θ) την τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου όρου του προγράμματος ή 
οποιασδήποτε σύμβασης σε σχέση με το ομολογιακό δάνειο. 
 
  

 
 

 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 Διαφορές από το προηγούμενο καθεστώς της έκτακτης αύξησης κεφαλαίου 

 Δίνεται η δυνατότητα αύξησης του ύψους του κεφαλαίου στο τριπλάσιο 

αντί του διπλασίου, όταν η αύξηση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., ή στο 
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οκταπλάσιο αντί του πενταπλασίου, όταν η αύξηση γίνεται με απόφαση της 

Γ.Σ. 

 Καταργείται η απαγόρευση έκτακτης αύξησης στην περίπτωση που 

υπάρχουν σημαντικά ποσά αποθεματικών. 

 Πλέον, η έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του 

καταστατικού και, συνεπώς, το αποφασίζον όργανο θα πρέπει να 

τροποποιήσει τα σχετικά άρθρα του καταστατικού και να συντάξει το νέο 

κείμενο τούτου, η δε τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας έχει 

συστατικό χαρακτήρα. 

 

 Δικαίωμα προτίμησης 

 Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 14 ημερών (αντί των 15 ημερών στο προηγούμενο δίκαιο). 

 Παρέχεται πλέον το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων και σε περίπτωση 

έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. 

 Παρέχεται επίσης δυνατότητα να ορίζεται ότι οι μέτοχοι που άσκησαν το 

δικαίωμα προτίμησης έχουν δικαίωμα προτίμησης «δευτέρου βαθμού» 

στις αδιάθετες μετοχές (άρθρο 26 παρ. 4). 

 Όταν η ΑΕ έχει μετοχές περισσότερων κατηγοριών και η αύξηση του 

κεφαλαίου της γίνεται με μετοχές μιας μόνο κατηγορίας, το καταστατικό 

μπορεί να προβλέπει ότι το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους 

μετόχους των άλλων κατηγοριών μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από 

τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι μετοχές που 

εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του κεφαλαίου. 

 Άρθρο 27 παρ. 4 : Η εξουσία κατάργησης ή περιορισμού του δικαιώματος 

προτίμησης μπορεί να παρασχεθεί και στο Δ.Σ. ή στη Γ.Σ., που αποφασίζουν 

το μεν πρώτο με πλειοψηφία 2/3 επί του συνόλου των μελών του (όπως 

δηλαδή κατά το άρθρο 24 παρ. 1), η δε Γ.Σ. με απλή απαρτία και 

πλειοψηφία. 

 

 

 

 

 

ΜΕΙΩΣΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου με ταυτόχρονη απόφαση για αύξησή του δεν 

αίρεται το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, ακόμη και στην 
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περίπτωση που μετά τη μείωση η συμμετοχή τους στο κεφάλαιο ενδεχομένως 

μηδενίστηκε. 

 Αν υπάρχουν δανειστές με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση της μείωσης του κεφαλαίου και κατόπιν διακανονισμού με την 

εταιρία των απαιτήσεών τους (άρθρο 30 παρ. 1). 

 Συντέμνεται η προθεσμία των 60 ημερών για τις αντιρρήσεις των πιστωτών σε 40, 

ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία. 

 Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα μείωσης κεφαλαίου σε είδος (άρθρο 31 παρ. 1). 

 Προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του κεφαλαίου με σχηματισμό αντίστοιχου 

αποθεματικού και για τις μη εισηγμένες ΑΕ (άρθρο 31 παρ. 2). 

 η δυνατότητα της απόσβεσης με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την 

υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου, κατ’ 

αντιστοιχία προς τα ισχύοντα στη μείωση (άρθρο 32). 

 


