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Το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες πήρε σάρκα και οστά με τον νόμο
4548/2018, φέρνοντας αρκετές αλλαγές στον τρόπο σύστασης και λειτουργίας μίας Α.Ε.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019, εκτός αν ειδικώς ορίζεται διαφορετικά.

 Η Α.Ε. μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη
συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο καθώς και να συσταθεί με συμβολαιογραφικό
έγγραφο που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό.

 Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται πλέον στο ποσό των €25.000, το οποίο
πρέπει να καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την σύσταση. Η μερική καταβολή κεφαλαίου έως 5 έτη το
αργότερο επιτρέπεται, αλλά το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό των €25.000.

 Οι Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο κατώτερο των €25.000 έχουν προθεσμία μέχρι 31/12/2019 για να το
αυξήσουν. Αν δεν το κάνουν, οφείλουν να μετασχηματισθούν σε άλλη εταιρική μορφή.

Η παρακάτω σύνοψη παρουσιάζει τις κυριότερες αλλαγές του Ν. 4548/2018.
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 Από την δημοσίευση του νόμου, απαγορεύεται η έκδοση νέων ανώνυμων μετοχών. Επίσης, ανώνυμες
μετοχές Ελληνικών Α.Ε. θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε ονομαστικές την 1η Ιανουαρίου 2020.

 Εισάγονται συνδεδεμένοι τίτλοι, οι τίτλοι κτήσης μετοχών της εταιρείας (warrants) καθώς προβλέπεται και
η δυνατότητα έκδοσης άυλων τίτλων και από μη εισηγμένες εταιρείες.

 Καταργείται η απαρτία της Γ.Σ. κατά 2/3 που προβλεπόταν για λήψη σημαντικού αριθμού αποφάσεων.
Απαρτία πλέον υπάρχει και όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 Επιτρέπεται ειδικός τρόπος μείωσης του κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό αποθεματικού που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μόνο είτε προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησης του είτε συμψηφισμού του προς
απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

 Ρυθμίζονται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη με σκοπό τη μεγαλύτερη διαφάνεια και εποπτεία
αυτών.

 Προβλέπεται μέγιστος αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου (έως 15 μέλη).
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 Σε περίπτωση ορισμού Νομικού Προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το Νομικό αυτό 
Πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει Φυσικό Πρόσωπο το οποίο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το 
Νομικό Πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

 Καταργείται η δυνατότητα ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
λόγους διασφάλισης ανεξαρτησίας και αμεροληψίας που οφείλουν να έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές.

 Παύει ο θεσμός της κρατικής εποπτείας για την εφαρμογή και την τήρηση του εταιρικού δικαίου που 
συμπεριλαμβανόταν στο 8ο κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/1920.

 Για τις μη εισηγμένες εταιρείες, το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών 
του Δ.Σ.

 Για τις εισηγμένες εταιρείες υιοθετείται η πολιτική αποδοχών και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοχών

 Κατά παρέκκλιση από το δίκαιο του Κ.Ν. 2190/1920 η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου γίνεται 
από ορκωτό ελεγκτή, εκτός από τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες, στις οποίες διατηρείται η 
αρμοδιότητα του Δ.Σ.
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 Αναγνωρίζεται η δυνατότητα καταβολής του κεφαλαίου με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον 
καταβάλλοντα την εισφορά. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει έκθεση ορκωτού ελεγκτή ότι το χρέος υπάρχει 
και προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Εφ’ όσον πρόκειται για μη ληξιπρόθεσμο χρέος, τότε είναι 
αναγκαία η αποτίμηση του χρέους της εταιρείας στην παρούσα αξία του.

 Ο ορκωτός ελεγκτής που πιστοποιεί την καταβολή του κεφαλαίου δεν μπορεί να διενεργεί τον τακτικό 
έλεγχο της εταιρείας.

 Διανομή κερδών: Διευκρινίζεται ρητά ότι για τον υπολογισμό των κερδών προς διανομή αφαιρούνται τα 
«πιστωτικά κονδύλια των αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη».

 Οι διατάξεις του α.ν. 148/1967 περί ελάχιστου μερίσματος (35% των καθαρών κερδών) μεταφέρονται στον 
Ν. 4548/2018 

 Το προσωρινό μέρισμα αναδιαμορφώνεται. Αίρεται ο περιορισμός του ημίσεος των κερδών, αλλά 
εισάγονται αυστηρότερες προϋποθέσεις για την διανομή τους. 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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Τα ανωτέρω αποτελούν απλά μια σύνοψη των
μεταβολών σε επιλεγμένες διατάξεις του νόμου
για την αναμόρφωση του δικαίου των Α.Ε.,
βάσει του Ν. 4548/2018. Η επιλογή έγινε με
κριτήριο τη σημαντικότητα των διατάξεων κατά
τη γνώμη της Moore Stephens A.E. Δεν
υποκαθιστούν την μελέτη του νόμου.

Είναι πιθανό να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές
σε πολλές άλλες διατάξεις οι οποίες δεν
αναφέρονται στην ανωτέρω σύνοψη.
Οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται στο νόμο
αυτό δεν μπορεί να ληφθεί με βάση την
ανωτέρω σύνοψη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
T +30 2130 186100
F +30 2130 186101

Χαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
T +30 2130 186100
F +30 2130 186101

Αριάννα Χατζημάρκου
Νομικό Τμήμα
T +30 2130 186100
F +30 2130 186101


