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Μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου 
και δικαίωμα προτίμησης των μετόχων 
μετά το Ν. 4548/2018



Α.   Εισαγωγή 

1.   Η έννοια και οι προκλήσεις του μετοχικού κεφαλαίου στην α.ε. 

• Οι λειτουργίες του “κεφαλαίου” (αντίβαρο περιορισμένης ευθύνης, κάλυψη αρχικών δαπανών 
λειτουργίας επιχείρησης, εργαλείο απορρόφησης ζημιών, προστασία πιστωτών, εχέγγυο σοβαρότητας 
επιχειρηματικής δράσης, προϋπόθεση αδειοδότησης κα.); - “Aμετάβλητη ποσότητα”; - Αναγκαίο 
στοιχείο της α.ε. ; - Κωδικοποιητική εταιρική Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132

• Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο α.ε. (Ευρώ 25.000, προσαρμογή έως 31.12.2019) – Eπιτρεπόμενες 
εισφορές / Αποτίμηση – Μη απαλλαγή / Μη επιστροφή εισφοράς (α. 15, 22, 159επ.)

2. Οικονομικές συνθήκες και καταλύτες για τις μεταβολές του κεφαλαίου των 
επιχειρήσεων

• Η «ιδανική» χρηματοοικονομική διάρθρωση (λόγος ιδίων / ξένα κεφάλαια) μιας επιχείρησης - Έμμεση 
σύνδεση ιδίων κεφαλαίων με πάγια στοιχεία ; ( Golden Rule of Finance :“Matching Principles” )

• Πρόσθετα κεφάλαια  («αναπαραγωγή κεφαλαίου»): Διεύρυνση βάσης ευθύνης, Ταχύτερη 
επιχειρηματική ανάπτυξη, Απόκτηση παγίων, Μόνιμο κεφάλαιο κίνησης (αποθέματα ασφαλείας κα.), 
Εξυγίανση επιχείρησης, Είσοδος νέων επενδυτών

• Εξαγορές επιχειρήσεων, Εισαγωγή μετοχών σε ρυθμιζόμενες αγορές, Εταιρικοί μετασχηματισμοί 
(συγχωνεύσεις, διασπάσεις: κοινή διάσπαση, μερική διάσπαση, απόσχιση κλάδου)

ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.



Χρέος
•Προτεραιότητα αποπληρωμής
•Με/χωρίς ειδικές εξασφαλίσεις

•Φορολογική έκπτωση

•Τραπεζικός δανεισμός
•Leasing
•Ομολογιακά δάνεια
•Δάνεια/Ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης
(subordinated)
•Μη εξασφαλισμένες (unsecured) χρηματ/σεις

Τα εργαλεία του μετοχικού κεφαλαίου στην α.ε.

Ενδιάμεσες μορφές 
κεφαλαιοδότησης

(Hybrid or Μezzanine
Capital)

•Δάνεια αυξανόμενου (step-up) επιτοκίου

•Μετατρέψιμες ομολογίες
•Κερδοφόρες ομολογίες, Option-linked bonds
•PIK (Pay-in-kind) ομολογίες

•Εξαγοράσιμες μετοχές
•Προνομιούχες μετοχές (ιδίως με δικ. 

Τόκου, μετοχές κλάδου)
• Άληκτες ομολογίες

Μετοχικό Κεφάλαιο
•εναπομένουσες εταιρικές 

χρηματοροές
•Μερίσματα

•Έλλειψη εξασφαλίσεων
•Έλεγχος επί της 

διοίκησης/περιουσίας της εταιρίας 
(θεωρητικά)

•Κοινές Μετοχές
•Silent Participations (=αφανείς εταιρικές 
συμμετοχές)

•Warrants, stock options

•Contingent value rights (=συμμετοχικές 
αξιώσεις υπό αίρεση)
•Venture capital/private equity financing

ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.



Α.   Εισαγωγή 

3.   Καταστατική διάσταση και διοικητική εποπτεία του κεφαλαίου

• Το κεφάλαιο και όλες οι μεταβολές του: καταστατικής φύσης συνθήκες της α.ε. (α. 5 §1δ’, α. 24)

• Δεύτερη έννοια/λειτουργία «μετοχής»=«αντιπροσώπευση» τμήματος μετοχ. κεφαλαίου :   
Ιδιοκτησία μετοχών Δικαιώματα του κεφαλαίου (δικαιώματα ψήφου, απόληψης κερδών, 
προϊόντος εκκαθάρισης κα.) ;; Ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια αποσύνδεσης : προνομιούχες 
μετοχές, κατάτμηση δικαιωμάτων μετοχών (α. 33 παρ. 5, 38)

• Διοικητικός έλεγχος – Εποπτεία

• Έλεγχος νομιμότητας σύστασης και τροποποιήσεων καταστατικού όλων των α.ε. (ακόμη και 
μ.κ.<3.000.000) (α. 9)

• Μη επανάληψη εποπτικών αρμοδιοτήτων α.  51-53 ΚΝ 2190/1920 (ως προς την εξακρίβωση 
καταβολής κεφαλαίου, αλήθειας οικονομικών καταστάσεων και εταιρικών βιβλίων αξίας 
εισφορών κα.)

• Μη υποβολή πρακτικών γσ/δσ στη Διοίκηση αλλά σε Γ.Ε.ΜΗ. 

• Μη δυνατότητα υποβολής αίτησης λύσης α.ε., εκτός αν υπάρχει έννομο συμφέρον Δημοσίου 
(λ.χ. ως δανειστής)

• Μη καταβολή αρχικού κεφαλαίου = λόγος λύσης, όχι ακυρότητα α.ε., εφόσον το κεφάλαιο 
εξακολουθεί μη καταβεβλημένο κατά το χρόνο αίτησης λύσης (α. 165)

ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.



Β.   Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
1. Έκδοση και διάθεση νέων μετοχών – H έννοια του δικαιώματος 
προτίμησης των μετόχων στη διάθεσή τους

•Διάθεση των νέων μετοχών με δημόσια προσφορά ή ιδιωτική τοποθέτηση   ≠ Διάθεση με ή χωρίς 

δικαίωμα προτίμησης

•Το δικαίωμα προτίμησης ως «ατομικό δικαίωμα πρώτης γραμμής» = η προνομιακή δυνατότητα για 
επένδυση πρόσθετων κεφαλαίων στην επιχείρηση της οποίας ήδη τυγχάνουν μέτοχοι :.

•«Η πεμπτουσία της κατοχύρωσης της δυναμικής θέσης των υφιστάμενων μετόχων, κατά το 
χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης»

•«.... σύμφυτη με το θεμελιώδες ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί των μετοχών τους, που αντανακλά 
εμμέσως (οικονομικώς) τη συμμετοχή τους στην αξία της επιχείρησης»

•η διάθεση των νέων μετοχών σε χαμηλότερη τιμή από την τρέχουσα καταλήγει όχι μόνο στη 
συρρίκνωση της εμβέλειας ψήφου, αλλά και στη μερική απαξίωση (μείωση της τρέχουσας 
πραγματικής-αγοραίας αξίας) των υφιστάμενων μετοχών τους..

•Χάρη στο δικαίωμα προτίμησης, η μεταβολή των εταιρικών συσχετισμών επαφίεται 
πρωταγωνιστικά στην (αρνητική) επιλογή (μη άσκηση του δικαιώματος) των μετόχων, εντός των 
ορίων άσκησης της οικονομικής ελευθερίας, που χαράσσουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά και η 
περιουσιακή κατάσταση εκάστου

•Τριανταφυλλάκης, Η αύξηση κεφαλαίου στην α.ε. και ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης, 2004

•Τέλλης, Προϋποθέσεις για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ΕΕμπΔ 
1991, 188

ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.



Β.   Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

1. ................ Υποχρεωτικό δικαίωμα προτίμησης των 
μετόχων στη διάθεση των νέων μετοχών ;

• Συγκριτικές παρατηρήσεις

• Ventoruzzo, Issuing New Shares and Preemptive Rights: A Comparative Analysis, Richmond 
Journal of Global Law and Business 12 (2013), 517

• Η κατοχύρωση του προτιμησιακού δικαιώματος στο ενωσιακό εταιρικό δίκαιο (a. 72 παρ. 1-6
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132)

• Δίκαιο των ΗΠΑ: Model Business Corporation Act (2010) §6.30 (“Shareholder Preemptive Rights”) 
“(a) The shareholders of a corporation do ΝΟΤ have a preemptive right to acquire the corporation’s 
unissued shares except to the extent the articles of incorporation so provide, (c) For purposes of this 
section, shares includes a security convertible into or carrying a right to subscribe for or acquire 
shares..”, αντίστοιχα Delaware General Corporation Law (2012) §102(b)(3), §157, New York Business 
Corporation Law §622(b)(2)

• Νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις (άρθρα 25-27 Ν. 4548/2018) - Υποκειμενικά και 
αντικειμενικά όρια του δικαιώματος

• ΔικΕΕ απόφ. της 18.12.2008 υπόθ. C-338/2006 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ισπανίας), ΕΕμπΔ 
2009, 807 με παρατ. Ψαρουδάκη = ΔΕΕ 2009, 1345 με παρατ. Κουλουριάνου.

ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.



Β.   Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

1. ..........Ο αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος 
προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου

• Διάθεση των νέων μετοχών με δημόσια προσφορά ή ιδιωτική τοποθέτηση

• Ο αποκλεισμός του μετοχικού δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου συχνά 
ενδείκνυται από οικονομικής σκοπιάς, δικαιολογείται με συγκεκριμένες αναφορές στο εταιρικό 
συμφέρον (ιδίως επί εισηγμένων εταιριών και υψηλόποσων αναγκαίων αυξήσεων κεφαλαίου, 
ενόψει της καθυστέρησης της διαδικασίας, της απροθυμίας τρίτων ενδιαφερόμενων επενδυτών 
να ασχοληθούν και να αφιερώσουν χρόνο και πόρους στην αξιολόγηση της προσφοράς των 
επενδυτικών τίτλων της εκδότριας (λόγω του ενδεχομένου η τελευταία να καλυφθεί από τους 
υφιστάμενους μετόχους), και εν τέλει, της πιθανής διακινδύνευσης της επιτυχίας διεθνών 
συναλλαγών κεφαλαιοδότησης ή διάθεσης σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων στην 
κεφαλαιαγορά.

• Ενωσιακές εξαιρετικές προϋποθέσεις και διατυπώσεις, για την υλοποίηση αυξήσεων κεφαλαίου 
α.ε. με αποκλεισμό ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων. Απαγορευμένος ο 
γενικός αποκλεισμός από το καταστατικό, αλλά επιτρεπτός σε συγκεκριμένη αύξηση κεφαλαίου, 
με ειδική έκθεση του δ.σ. και πρόσθετες διατυπώσεις

• Μεγαλύτερες αμφισβητήσεις όταν ο αποκλεισμός αποφασίζεται με ψήφους μετόχων που 
αναλαμβάνουν εκείνοι τις νέες μετοχές ή τελούν υπό διαφορετικό ρυθμιστικό καθεστώς σε 
σύγκριση με τους υπόλοιπους (βλ. ανακεφαλαιοποιήσεις ελληνικών τραπεζών, ΣτΕ 2390, 
2393/2017) ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.



Β.   Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

2.   Εξελίξεις στην πραγματική αύξηση κεφαλαίου

• Νέες εισφορές στην α.ε. (χρηματικές εισφορές, εισφορές είδους, συμψηφισμός υποχρέωσης)

• Αποτίμηση εισφορών είδους μόνο από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ανεξάρτητο πιστοποιημένο 
εκτιμητή (κατάργηση «επιτροπής άρθρου 9», εξάμηνη ισχύς έκθεσης και απευθείας υποβολή σε 
δημοσιότητα) (α. 17)

• Επιτρεπτό καταβολής με εκούσιο συμψηφισμό εταιρικής υποχρέωσης (debt/equity swap)
(απαγόρευση καταβολής με μονομερή συμψηφισμό) (α. 20)

• Για υπαρκτό, καταχωρισμένο, ληξιπρόθεσμο χρέος => Επιβεβ. έκθ. ορκ. ελεγκτή 

• Για μη ληξιπρόθεσμο χρέος => Έκθεση αποτίμησης ορκ. ελεγκτή

• Χρόνος, Τρόπος καταβολής αύξησης κεφαλαίου (α.20)

• Προκαταβολή κεφαλαίου (δυνατότητα αξιολόγησης ακόμη και ως κονδυλίου καθαρής θέσης 
υπό προϋποθέσεις: «ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησης», «εταιρικής υποχρέωσης έκδοσης 
μετοχών ..») (α. 20§3 σε συνδ. 26§1 Ν. 4308/2014)

• Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εντός ΕΟΧ

• Νόμιμη η απευθείας διάθεση εισφοράς για τον εταιρικό σκοπό (λ.χ.εξόφληση εταιρικών 
χρεών), ΕΦΟΣΟΝ υφίσταται πρόβλεψη στο καταστατικό ή στην απόφαση για ΑΜΚ –
Κατάργηση β’ εναλλακτ. δυνατότητας α. 11 παρ. 6 ΚΝ 2190/1920

• Κατάργ. α. 10 ΚΝ 2190/1920 όσον αφορά α.μ.κ. (αλλά: α. 99, 281ΑΚ) ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.



Β.   Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

2.   .... Εξελίξεις στην πραγματική αύξηση κεφαλαίου

• Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου (α. 20)

• Από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή πιστοποιημένο εκτιμητή (και από το δ.σ. 
στις «μικρές» και «πολύ μικρές» α.ε.)

• Με βάση αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών, προς αποκάλυψη τυχόν 
εικονικών καταβολών 

• Διευκρίνιση δυνατότητας αναλήψεων από το λογαριασμό για την 
επιδίωξη του εταιρικού σκοπού

• Συνέπειες ελαττωματικής καταβολής (α. 20, 21) 

• Κατάπτωση ποινικής ρήτρας, ακύρωση, απόπειρα επαναδιάθεσης μετοχών, 
άλλως μείωση μ.κ., αποζημίωση ως τότε

• ΑΚ 281 ιδίως για απαγορευόμενα «γυρίσματα/επανακαταθέσεις ποσών»
• … Αύξηση κεφαλαίου στο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών (συγχώνευση,

διάσπαση (κοινή, μερική, απόσχιση κλάδου) 
ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.



Β.   Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

3. ... εξελίξεις στην αρμοδιότητα των εταιρικών οργάνων

• Τακτική αύξηση κεφαλαίου (μειωμένη απαρτία καταστατικής γ.σ. : 
½ κεφαλαίου, α. 23, 130)

• Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου (α. 24)

• απόφαση 2/3 μελών δ.σ. έως το τριπλάσιο καταβεβλημένου 
κεφαλαίου 

• απόφαση συνηθους γ.σ. έως το οκταπλάσιο καταβεβλημένου 
κεφαλαίου

• Κατάργηση περιορισμών ανάλογα με ύψος αποθεματικών α.ε.

• Αποφυγή διοικητικής έγκρισης (τροποποίησης καταστατικού)
ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.



Β.   Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
3. ... εξελίξεις στην αρμοδιότητα των εταιρικών οργάνων

• Αυξήσεις κεφαλαίου για τη βιωσιμότητα επιχείρησης ή τη συστημική σταθερότητα; 

• Αυξήσεις κεφαλαίου στο πλαίσιο κρατικών (διοικητικών) μέτρων ;

• Αυξήσεις κεφαλαίου με αποφάσεις των πιστωτών;

• Εξελίξεις ενωσιακού τραπεζικού δικαίου και δικαίου αφερεγγυότητας

• άρθρα 46επ. Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 Bank recovery and resolution directive (BRRD)

• άρθρο 2, υποαρθρ. 45 παρ. 3 και 46επ. Ν. 4335/2015

• Υλοποίηση ονομαστικής (εξυγιαντικής) μείωσης κεφαλαίου, πραγματικής αύξησης 
κεφαλαίου με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης, αναδιάρθρωσης (διαγραφής ή μετατροπής 
σε κεφάλαιο) υποχρεώσεων, προκειμένου για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, με 
πράξη της αρμόδιας εποπτικής (διοικητικής) Αρχής εξυγίανσης

• Αυστηρές προϋποθέσεις επέμβασης

• Προδιαγεγραμμένη σειρά εφαρμογής μέτρων

• ΔικΕΕ υποθ. C-41/2015 Dowling αποφ. 8.11.2016 ΔΕΕ 2017, 360, Kotnik

• Πρόταση Οδηγίας για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης COM (2016) 723

• «Οι μέτοχοι δεν μπορούν να αποτρέψουν αδικαιολόγητα την εφαρμογή σχεδίου αναδιάρθρωσης. Αυτό 
δύναται να επικυρωθεί από δικαστική ή διοικητική αρχή, και να καταστεί δεσμευτικό,.. εφόσον,  .... 
έχει εγκριθεί από τουλάχιστον μία κατηγορία θιγόμενων πιστωτών εκτός από κατηγορία 

μετόχων/εταίρων .. Τα κράτη μέλη παρεκκλίνουν από τη 2η εταιρική Οδηγία για το χρονικό διάστημα, 
που οι παρεκκλίσεις είναι αναγκαίες για την καθιέρωση πλαισίου προληπτικής αναδιάρθρωσης.».

ΕΣΔΙ 25/1/2019 : Ι.  Λιναρίτης, Δ.Ν.

https://ec.europa.eu/info/law/bank-recovery-and-resolution-directive-2014-59-eu_en


Β.   Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

4.   ...στο δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου 

• Προτιμησιακό δικαίωμα «δεύτερου βαθμού» από το καταστατικό ή την 
απόφαση αύξησης κα. μετόχων και κομιστών μετατρέψιμων εν γένει τίτλων 
στις αδιάθετες μετοχές (α. 26§4)

• Έκτακτος αποκλεισμός δικαιώματος προτίμησης (με απόφαση δ.σ.) (α. 27§3) 
– «Λόγοι κατεπείγοντος» / Έκθεση δ.σ.

5. ... στην ελαττωματική αύξηση κεφαλαίου

• Δυνατότητα συρροής ακυρότητας-ακυρωσίας αποφάσεων τακτικής και 
έκτακτης αύξησης ;

• Δραστικός αποκλεισμός ακυρότητας & ακυρωσίας αυξήσεων κεφαλαίου 
εισηγμένων μετοχών – Αξιώσεις αποζημίωσης θιγόμενων μετόχων (α. 137-138)

• Εργαλειοποίηση εκθέσεων δ.σ. για τη δικαιολόγηση της έκτακτης αύξησης και 
ιδίως για τον ουσιαστικό έλεγχο του αποκλεισμού ή περιορισμού 
προτιμησιακού δικαιώματος
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Β.   Η μείωση και η απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

1. Εξελίξεις – Διευκρινίσεις στην πραγματική μείωση κεφαλαίου

• Eπιτρεπτή μείωση κεφαλαίου με καταβολή σε είδος – Αποτίμηση (α. 31§1) - Ασύμμετρη μείωση 
κεφαλαίου μόνο με ομοφωνία

• Μείωση κεφαλαίου με σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (α. 31§2)

• Σύντμηση και διευκρινίσεις διαδικασίας προβολής αντιρρήσεων πιστωτών μη ληξιπρόθεσμων 
απαιτήσεων (α. 30)

• Άμβλυνση κύρωσης ελαττωματικής πρόσκλησης καταστατικής γ.σ. για μείωση κεφαλαίου (α. 29, 
137)

• Ανομοιόμορφη μείωση κεφαλαίου; Ναι / «Δικαίωμα προτίμησης» στη μείωση κεφαλαίου; Oχι

• Μείωση κεφαλαίου στο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών (ιδίως επί ορισμένων περιπτώσεων 
μερικής διάσπασης; - Ασύμμετρη μερική διάσπαση;/Δικαίωμα εξόδου

• Απλούστερη διαδικασία μείωσης κεφαλαίου για ακύρωση ιδίων ή μη αποπληρωθεισών μετοχών 

2. ΑυξοΜείωση Κεφαλαίου («Τεχνική του Ακορντεόν») και Δικαίωμα Προτίμησης

• Μείωση κεφαλαίου στο 0 ; 

• Άρρηκτα συνδεδεμένη Αυξομείωση – Ο μερική ολοκλήρωση της αύξησης, όρος του ενεργού της 
μείωσης

• Δικαίωμα προτίμησης στην ταυτοχρόνως αποφασιζόμενη-»συνδεδεμένη» αύξηση (α. 29§2)
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2. Απόσβεση κεφαλαίου και αποσβεσμένες 
μετοχές («μετοχές επικαρπίας»)

• Λόγοι και συνέπειες απόσβεσης του κεφαλαίου

• Ειδική «κατηγορία κινητών αξιών» - (συχνά θεαματική) 
Αύξηση της αποδοτικότητας επενδεδυμένων κεφαλαίων

• Απόσβεση με καταβολή σε είδος;

• Μετοχικά δικαιώματα - Οικονομικές προσδοκίες 
δικαιούχων : έμφαση στις μετά το πρώτο μέρισμα 
πλεονασματικές χρηματορροές και στην υπεραξία της 
επιχείρησης 
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Γ. Είδη και κατηγορίες τίτλων της α.ε. 

Μετοχές

Ομολογίες

Τίτλοι κτήσης μετοχών 
(Warrants)

Ιδρυτικοί τίτλοι

Τίτλοι ειδικών νόμων

1. Οι κινητές αξίες της α.ε. μετά το N. 4548/2018 και η 
συστηματική ιεραρχία των τίτλων

Μετοχές

Κοινές

Σειράς Α’ Σειράς Β’

Προνομιούχες 
(κατηγορίας)Α’ 

Σειρά Α’

Προνομιούχες 
(κατηγορίας)Β’

Σειράς Α’ Σειράς Β’

Εξαγοράσιμες

Σειρά Α’
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1. Εξελίξεις στις μετοχές (α. 34-55)
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• Ελάχιστη ονομαστική αξία μετοχής (0,04 €) (1 κοινή μετοχή) (α. 35, 37) 

• Κατάργηση/Ονομαστικοποίηση ανωνύμων μετοχών (α. 40, 184)

• Μεταβίβαση μετοχών και ταυτοποίηση μετόχων (α. 40επ.)

• Ν. 4557/2018 ως προς ανώνυμες μετοχές έως την ονομαστικοποίησή τους

• Τήρηση βιβλίου μετόχων ηλεκτρονικά ή από τρίτους (αποθετήριο, πιστωτικό ίδρυμα, επιχείρηση 
επενδύσεων)

• Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική υπογραφή των μερών στην καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, 
Δυνατότητες απόδειξης μετοχικής ιδιότητας

• Τήρηση τίτλων σε άυλους λογαριασμούς (λογιστική μορφή), μετά από αποϋλοποίηση ή 
ακινητοποίηση

• Ταυτοποίηση μετόχων, μέσω λογαριασμού εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών και για την περίπτωση 
των συλλογικών λογαριασμών (Ν. 4569/2018)

• Πρόσθετες ρήτρες δεσμευμένων μετοχών – Ρύθμιση ειδικών περιστάσεων (α. 43)

• Δικαίωμα προαίρεσης για μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών (α. 44)

Γ. Είδη και κατηγορίες τίτλων της α.ε. 
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2. Εξελίξεις στις ομολογίες (α. 59-74)
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Μετατρέψιμες ή 
Ανταλλάξιμες 

σε μετοχές

Ομολογίες

(MaCos, CoCos)

Κερδοφόρες 
Ομολογίες

• Απλοποίηση όρων 
έκδοσης

• Άρση περιορισμών, 
όσον αφορά την 
καταβολή του 
σκέλους της 
απόδοσης που 
συναρτάται με τα 
οικονομικά 
αποτέλεσματα της 
εταιρίας,

Άρση 
περιορισμών –

Ενδεικτική 
καταγραφή 
σύγχρονων 

μορφών

• Υπό αίρεση 
ομολογίες

• Άληκτες ομολογίες, 

• Ομολογίες 
πληρωμής σε είδος

• Ομολογίες 
«καταστροφής» 

• Ομολογίες 
προκαθορισμένης 
σειράς κατάταξης, 

• Ανταλλάξιμες 
ομολογίες με 
δικαίωμα 
προαίρεσης της 
εκδότριας

Διευκρινίσεις 
αμφισβητούμε-
νων ζητημάτων

Ομολογιακών 
δανείων

Γ. Είδη και κατηγορίες τίτλων της α.ε. 
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Δ. Σύνθετες κινητές αξίες και δυνητικό κεφάλαιο

1. Προνομιούχες μετοχές (α. 38) και υφιστάμενο μετοχικό 
κεφάλαιο

• Διαμόρφωση προνομίων περιουσιακής φύσης με βάση την 
καταστατική ελευθερία

• Ενδεικτικός κατάλογος (Προνομιακή ικανοποίηση από το προϊόν 
εκκαθάρισης, Προνόμιο στο μέρισμα, σταθερό μέρισμα ή σωρευτικό 
μέρισμα, Δικαίωμα στην απόληψη τόκου, Δικαίωμα κατά 
προτεραιότητα στα κέρδη από ορισμένη  εταιρική δραστηριότητα 
(tracking stock) – Κατάργηση υποχρεωτικής αναφοράς προνομίων 
στον τίτλο – ΓΕΜΗ – Μεταβλητά στο χρόνο προνόμια 

• Δυνατότητα έκδοσης ως Μετατρέψιμες σε κοινές ή σε άλλης 
κατηγορίας προνομιούχες μετοχές (α. 38 παρ. 3)

• Προνομιούχες με, χωρίς, ή με περιορισμένο, δικαίωμα ψήφου - Μη 
επιτρεπτό δικαίωμα «πολλαπλής ψήφου»

• Όριο επιτρεπτών διανομών (διάθεσης κερδών) κατ’ αναγκαστικό 
(ενωσιακό) δίκαιο (άρθρο 159) (ακόμη και για προνομ. μτχ. χωρίς 
ψήφο με δικ. τόκου)
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2. Εξαγοράσιμες μετοχές  α. 39
• Δικαίωμα προαίρεσης εξαγοράς της εταιρείας (callable shares)

• Δικαίωμα προαίρεσης εξαγοράς και του μετόχου (putable shares) (α. 39§1)

• Προϋποθέσεις εξαγοράς μετοχών

• Διανεμητά κεφάλαια (α. 159, 160) 

• Αύξηση κεφαλαίου για το σκοπό/κεφαλαιοδότηση της εξαγοράς

• Δυνατότητα εξαγοράς και με το προϊόν μείωσης κεφαλαίου(α. 39§3γ)

• Εφαρμογή στις εξαγορασθείσες καθεστώτος ιδίων μετοχών =>                                                            
Προοπτική μείωσης κεφαλαίου (α. 39§5, 49§6)

Μετατροπή κοινών μετοχών σε εξαγοράσιμες

• Διατήρηση έστω (1) κοινής μετοχής 

• Συνθήκες μελλοντικής μείωσης κεφαλαίου

• Προϋποθέσεις – Αρχή ισότιμης μεταχείρισης μετόχων (α. 39§6)
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3. Μετατρέψιμες ομολογίες α. 71

• Χαρακτηριστικά μετατρέψιμων ομολογιών

• Δικαιώματα και πλεονεκτήματα

• Είδη - Δυνητικά και υποχρεωτικά μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες 
ομολογίες (CoCos, MaCos)

• Νομική φύση και ιδιότητες του φορέα τους

• Ο ομολογιούχος ως πιστωτής της α.ε., Ο ομολογιούχος ως εν δυνάμει
μέτοχος – Αύξηση κεφαλαίου α.ε. υπό αίρεση
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• Αναπαριστούν αυτόνομο (διαπλαστικό) δικαίωμα προαίρεσης του 
δικαιούχου για την απόκτηση (νεοεκδιδόμενων) μετοχών της α.ε., σε 
προκαθορισμένη τιμή, εντός ορισμένης προθεσμίας.

• Δεν είναι «ακόμη» τίτλοι κεφαλαίου
• Δεν υφίσταται πιστωτική σχέση με την εκδότρια α.ε.
• Διαφέρουν από τα προσωποπαγή stock options 
• Κάτοχοι Warrants = Υποψήφιοι («εν δυνάμει») μελλοντικοί μέτοχοι
• Η εκδότρια και οι κάτοχοι συνδέονται συμβατικώς («σύμφωνο 

προαίρεσης»)
• Διάσπαση και ετεροχρονισμός των χρηματικών εισφορών των 

δικαιούχων Σταδιακή κεφαλαιοδότηση της α.ε.

Έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών: Εταιρική πράξη καταστατικής 
διάστασης

4. Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (Warrants) (α. 56-58)

(«εταιρικά warrants», stock warrants, bons de souscription d’ actions, selbständige Optionsrechte)

Δ. Σύνθετες κινητές αξίες και δυνητικό κεφάλαιο
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Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών 
ως δομική απομόνωση του δικαιώματος 

προαίρεσης της μετατρέψιμης 
ομολογίας

Μετατρέψιμη Ομολογία

Τίτλος 
Κτήσης 

Μετοχών

Κοινή 
Ομολογία 

Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών 
ως εργαλείο επίτασης των οικονομικών 
χαρακτηριστικών της μετοχής

• «Τιτλοποίηση απλής πιθανότητας» (υπέρβασης 
ορισμένης τιμής-στόχου μετοχής)

• Διακριτή αποτίμηση σε σύγκριση με τις μετοχές, εξαιτίας 
της «κλεψύδρας του χρόνου» και πρόσθετων 
παραμέτρων (Nobel Οικονομικών 1997: Black, Scholes, 
Merton)
• Ακραιφνή κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά 

(εγγενής μόχλευση, ενδεχόμενο ολοσχερούς 
απώλειας κεφαλαίου ανεξαρτήτως εταιρικής
αφερεγγυότητας)

• Προσέλκυση ριψοκίνδυνων κεφαλαίων –
Δευτερογενής αγορά



Δ. Σύνθετες κινητές αξίες και δυνητικό κεφάλαιο

5. Ετεροχρονισμένες μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου: 

Έκδοση Τίτλων κτήσης μετοχών ή ομολογιών ή εξαγοράσιμων μετοχών

• Εταιρική απόφαση για την έκδοση Τίτλων κτήσης μετοχών ή Μετατρέψιμων ομολογιών

• Αρμοδιότητα – Τακτική έκδοση / Έκτακτη έκδοση – Προϋποθέσεις – Δικαίωμα προτίμησης

• Πρόσθετοι συμβατικοί όροι αντίστοιχων εκδόσεων

• Λόγος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές

• Χρόνος, τυχόν Τίμημα έκδοσης των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών, Τρόπος καταβολής του,

• Προθεσμία, αιρέσεις άσκησης και λοιποί όροι άσκησης του δικαιώματος των Τίτλων Κτήσης Μετοχών ή των 
Μετατρέψιμες ομολογίες, 

• Κατηγορία, ονομαστική αξία και αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατό να εκδοθούν, 

• Τιμή ή τρόπος υπολογισμού της τιμής των μετοχών, που θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος των 
Τίτλων Κτήσης Μετοχών, 

• Προθεσμίες και Αιρέσεις εξαγοράς μετοχών – Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς

• Προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων

• Δικαίωμα προτίμησης των μετόχων – Προϋποθέσεις νόμιμου αποκλεισμού

• Δημοσιότητα έκδοσης – Πιστοποίηση καταβολής τιμήματος διάθεσης Τίτλων ή ομολογιών – ΕποπτείαΆσκηση του δικαιώματος προαίρεσης

• Σύνδεση της άσκησης του δικαιώματος (απόκτηση μετοχών, μετατροπή, εξαγορά κα.) με μεταβολές του κεφαλαίου

• Εταιρικές διατυπώσεις μετά την άσκηση του διαπλαστικού δικαιώματος – Καταστατικό

• Αμυντικά μέτρα έναντι επιθετικών εξαγορών
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6. Μέσα έννομης προστασίας του δικαιώματος προαίρεσης 
απόκτησης μετοχών ή μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ή εξαγοράς

• «Εν δυνάμει» μέτοχοι, Δανειστές «εν δυνάμει» μέτοχοι, Μέτοχοι «εν δυνάμει» δανειστές

• Εταιρικές ενέργειες που θίγουν έμμεσα το δικαίωμα προαίρεσης - Παρεπόμενες 
υποχρεώσεις εκδότριας α.ε. (ΑΚ 288 ή ειδικές συμβατικές ρήτρες; ) - Προστασία έναντι 
του κινδύνου απίσχνασης και μείωσης οικονομικής αξίας του δικαιώματος προαίρεσης

• Δικαίωμα προτίμησης ή «υποδεέστερης προτεραιότητας» στις ετεροχρονισμένες 
αυξήσεις κεφαλαίου (ΔΕΚ υποθ. C-338/2006, Ν. 4548/2018);

• Συμβατικές ρήτρες προστασίας & έννομες συνέπειες παράβασης (Έγκριση εταιρικών 
πράξεων και μετασχηματισμών ; Πρόωρη / «Αυτόματη» άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης ; Αναπροσαρμογή όρων δικαιωμάτων προαίρεσης ; Αποζημίωση ; )

• Ευθύνη εταιρικών διοικητών για προσβολή δικαιωμάτων κατόχων τίτλων με 
δικαιώματα προαίρεσης; 

• Οργάνωση των ομολογιούχων και των κατόχων τίτλων κτήσης μετοχών σε ομάδα –
Ρήτρες συλλογικής δράσης
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Μέτοχοι

Δικαιούχοι Τίτλων Κτήσης 
Μετοχών (Warrants)

Ομολογιούχοι μετατρέψιμων 
ομολογιών

7. Μετάβαση από το καταβεβλημένο στο Δυνητικό μετοχικό κεφάλαιο 

• Ο ισολογισμός και το μετοχολόγιο ενώπιον μιας «νέας διάστασης» (σ.σ. χρονικο-υποθετικής) 

• Αφηρημένη συμπόρευση συμφερόντων νέων κατηγοριών stakeholders εντός της εταιρίας

• Το Δυνητικό κεφάλαιο = πρόσθετο εργαλείο για την επιμέτρηση μεταβαλλόμενων συσχετισμών και 
συγκρούσεων συμφερόντων, ενώπιον κρίσιμων εταιρικών αποφάσεων και μετασχηματισμών 
(αυξήσεων & μειώσεων κεφαλαίου, μειζονων επενδύσεων, αποεπενδύσεων, μεταβολής του ελέγχου 
επί επιχείρησης, εξαγορών μειοψηφίας, εισαγωγής/εξόδου από ρυθμιζόμενες αγορές, εξυγίανσης, 
λύσης, πτώχευσης της α.ε. κα.) – Δικαίωμα προτίμησης στο δυνητικό κεφάλαιο

Ανακατανομή περιουσιακών δικαιωμάτων - προσδοκιών 
μέσω συμβατικών και καταστατικών ρυθμίσεων

Εκλογή Διοίκησης – Μείζονες επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες – Ακύρωση εταιρικών 

μετασχηματισμών

Ρήτρες διασφάλισης 
οικονομικής αξίας τίτλων 

Αποζημιωτικές αξιώσεις

Προτιμησιακό
δίκαίωμα κατά την 

ανάληψη τίτλων

Αναπροσαρμογή όρων 
τίτλων – Ίδρυση 
διαπλαστικών  
δικαιωμάτων

Δ. Σύνθετες κινητές αξίες και δυνητικό κεφάλαιο
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Η δυνητική κεφαλαιακή σύνθεση μιας … σύνθετα κεφαλαιοδοτημένης Α.Ε.
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Μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου 
και δικαίωμα προτίμησης των μετόχων 

μετά το Ν. 4548/2018

Σας ευχαριστώ για την προσοχή και την υπομονή σας

Ιωάννης Ε. Λιναρίτης, 

Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)    

Linaritis@csf.gr


