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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Κάθε επιχείρηση η οποία θεωρείται βιώσιμη και θέλει να αναπτύσσεται και να 
είναι υγιής πρέπει να έχει στην διάθεσή της κεφάλαια για να μπορεί να 
ανταποκρίνεται και στις υποχρεώσεις της. Σε μια επιχείρηση ο όρος που κατέχει την 
πιο σημαντική θέση στο γεγονός της συμβολής στην κατανόηση της εταιρικής 
δυναμικής είναι αυτός που ρυθμίζει την αναπαραγωγή του κεφαλαίου της, ως το πιο 
σημαντικό παράγοντα για την επιβίωσή της. Η άντληση και η συσσώρευση 
κεφαλαίων σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής μονάδας για την πρωτογενή συσσώρευση 
κεφαλαίου  στην οικονομία. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ αρχικά κατά την σύστασή της 
η εταιρία, το μετοχικό της κεφάλαιο καλύπτει το σύνολο των αναγκών που έχουν 
εκείνη την χρονική στιγμή, μετά την ίδρυσή της όμως πρέπει να αναζητήσει νέους 
κεφαλαιακούς πόρους για να είναι σε θέση να διατηρήσει το χαρακτήρα της, να 
αναπαραχθεί , να υλοποιήσει τα επενδυτικά της προγράμματα και να μπορέσει να 
αναπτυχθεί, που θα έχει σαν αποτέλεσμα και την βελτίωση αριθμοδεικτών, όπως 
αυτός της δανειακής επιβάρυνσης και δραστηριότητας.                               
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης όπως η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 
και η προσφυγή σε ξένα κεφάλαια , όπως είναι αυτό του τραπεζικού δανεισμού. Είναι 
αρκετές οι φορές όπου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τραπεζικό  δανεισμό 
δεν θεωρείται απόλυτα υγιής, καθώς αναφέρεται σε ξένα κεφάλαια. Για να μπορέσει 
να γίνει σωστή κατανόηση των τεχνικών αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μιας 
επιχείρησης, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο ίδιο το μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρίας 
για να μπορέσει ο αναγνώστης να αντιληφθεί αρχικά την έννοια του μετοχικού 
κεφαλαίου και την δυναμική που κατέχει μέσα στην επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΝΝΟΙΕΣ 

 Αρχικά θα γίνει μια αναφορά στην έννοια του μετοχικού κεφαλαίου και στο 
περιεχόμενο της. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει κάποιος την σύσταση του 
μετοχικού κεφαλαίου για να γίνουν αντιληπτές και οι τεχνικές αύξησής μετοχικού 
του. 
   Η έννοια του μετοχικού κεφαλαίου έγκειται στο γεγονός της ύπαρξης ενός 
σταθερού ποσού, στο οποίο αντιστοιχεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, που 
πρέπει να συγκεντρωθούν και να είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση της ανώνυμης 
εταιρίας. Όταν ιδρύεται  η ανώνυμη εταιρία, το άθροισμα της αξίας των εισφορών 
των μετόχων ισούται με το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας. Από λογιστικής πλευράς 
το μετοχικό κεφάλαιο , που ορίζεται κατά το νόμο στο καταστατικό και μπορεί να 
μεταβληθεί , δηλαδή να αυξηθεί ή να μειωθεί , μόνο με τροποποίηση του 
καταστατικού. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας εκφράζεται πάντοτε σε χρήμα και 
μάλιστα σε εγχώριο νόμισμα1 . Οι μετοχές από την άλλη πλευρά, στηρίζουν τα 
ελάχιστα ποσά εισφοράς που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάποιος για μπορέσει 
να αποκαλείται μέτοχος.  
 
1.2  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   - ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
 Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η διάκριση της εταιρικής περιουσίας 
από το μετοχικό κεφάλαιο. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας , 
δηλαδή χρήματα, ακίνητα, μηχανήματα, εμπορεύματα, κ.λπ. αποτελούν την εταιρική 
περιουσία και σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει με το μετοχικό κεφάλαιο, αυτή 
αυξομειώνεται. Η εταιρική περιουσία υπόκειται σε μεταβολές κατά την διάρκεια της 
ζωής της εταιρίας , και σε αξία αλλά και σε σύνθεση. Χρονικά μόνο μια φορά το 
μετοχικό κεφάλαιο και η εταιρική περιουσία καλύπτονται, πράγμα που συμβαίνει 
κατά το χρόνο της σύστασης της εταιρίας. Οπότε είναι λογικό να πούμε ότι η 
περιουσία της εταιρίας υπόκειται σε μεταβολές αλλά χωρίς να επηρεάζουν το 
μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο νομοθετικά είναι κατοχυρωμένο ως σταθερό μέγεθος2  
 
 
 
 
 
1 βλ. Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.53 
2 βλ. Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.53 
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Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί  ότι η αξία της εταιρικής περιουσίας δεν 
υπολογίζεται μόνο με βάση την αγοραία αξία της, αλλά επηρεάζεται και από τις 
προοπτικές  και στόχους της επιχείρησης και από τη δραστηριότητα του φορέα της 
και από το γενικότερο κλίμα του κλάδου στον οποίο εντάσσεται. Σε περίπτωση όπου,  
οι προοπτικές είναι ευνοϊκές, το γεγονός αυτό προσδίδει μια πρόσθετη υπεραξία στην 
περιουσία της επιχείρησης , υπεραξία που είναι ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερη από 
την αξία των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που  περιλαμβάνει. Είναι η 
αποκαλούμενη «επιχειρηματική αξία»(going concern value)3, η οποία επηρεάζει 
αντίστοιχα και την αξία των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας , όταν είναι εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο.  

 

 

 

1.3.  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Ο νόμος ορίζει ότι είναι υποχρεωμένη κάθε ανώνυμη εταιρία να περιλαμβάνει 
διάταξη που να ορίζει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου( άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. δ ). Η 
βάση για τον καθορισμό του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου  δεν εξαρτάται από την 
απόφαση των μετόχων, αλλά το ελάχιστο όριο του, που σήμερα ορίζεται στο ποσό 
των 60.000 ευρώ, καθορίζεται από τον νομοθέτη ( άρθρο 8 παρ. 2). Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο αυτό κεφάλαιο επιβάλλεται  από το νόμο να καταβληθεί κατά τη 
σύσταση της εταιρίας. Αν στο καταστατικό δεν αναφέρεται το ύψος του μετοχικού 
κεφαλαίου ή αν αυτό είναι κατώτερο των 60.000 ευρώ, η εταιρία θεωρείται 
ελαττωματική και μπορεί να ακυρωθεί. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που αφορούν 
στην εκτίμηση και στην καταβολή των εισφορών των μετόχων κατά τη σύσταση της 
εταιρίας, οι ιδρυτές έχουν ευθύνη για κάλυψη της ζημίας, που υπέστη για αυτόν τον 
λόγο4.                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

3.βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.53 
4. βλ. Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.54 
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Όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρίες , που προσφεύγουν στο κοινό για την 
κάλυψη του κεφαλαίου τους (του αρχικού ή του προερχόμενου από αύξηση) ή για την 
σύναψη ομολογιακού δανείου, το ελάχιστο κεφάλαιο προσδιορίζεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών. Αν πάλι πρόκειται 
για ανώνυμες εταιρίες που πρόκειται να εισάγουν τις μετοχές τους στο 
Χρηματιστήριο, στην κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα ίδια κεφάλαια της 
εταιρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 150.000 ευρώ. 

Επίσης  καθορίζεται με κάποιες ειδικές διατάξεις αυξημένο κεφάλαιο για 
ανώνυμες εταιρίες που ασκούν συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως 
είναι οι ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες και τα πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 5 παρ. 4 
Ν. 3601/2007). 

 
  
 
 

1.4. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
 
Είναι γεγονός ότι το μετοχικό κεφάλαιο  μαζί με το τακτικό αποθεματικό 

παριστά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία πρέπει να παραμένουν 
δεσμευμένα και δεν μπορούν να διανεμηθούν ως κέρδη στους μετόχους ( άρθρο 44α 
παρ.1) Η ουσία αυτού του κανόνα  είναι ότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να  το 
διαχειρίζεται ελεύθερα για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, εκείνο όμως που δεν 
επιτρέπεται είναι οι διανομή κερδών, όταν η εταιρική περιουσία είναι μικρότερη από 
το μετοχικό κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου και των αποθεματικών. Μέχρι του 
ποσού του κεφαλαίου , η εταιρική περιουσία παραμένει δεσμευμένη και δεν είναι 
δυνατόν να διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή, ενώ πέραν του ποσού αυτού είναι 
αδέσμευτη εταιρική περιουσία και μπορεί να διανεμηθεί ως κέρδος στους μετόχους5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5  βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.5 
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Η λογιστική απεικόνιση του μετοχικού κεφαλαίου, εκφράζεται με την 
εμφάνισή του στο παθητικό σκέλος του ισολογισμού  και μάλιστα ως πρώτο 
κονδύλιο. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι , για να είναι εφικτή η 
διανομή κερδών στους μετόχους, πρέπει το  μέρος του ενεργητικού  του ισολογισμού, 
όπου αναγράφεται η αξία του συνόλου των εισφορών των μετόχων, να είναι 
μεγαλύτερο από το μετοχικό κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένου των αποθεματικών, 
αφού γίνει και η αφαίρεση των υποχρεώσεων .Στην περίπτωση όπου σε μια εταιρική 
χρήση υπάρξει ζημία, είναι υποχρέωση της εταιρίας να καλύψει την ζημία αυτή στις 
επόμενες χρήσεις και μετά να γίνει ο υπολογισμός των κερδών. 

 

 

 

 

1.5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΙΜΗ 
ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΟΥ ΑΡΤΙΟΥ 

 

Απαγορεύεται η διάθεση μετοχών σε τιμή κατώτερη από την αναγραφόμενη 
σε αυτές ονομαστική αξία, δηλαδή κατώτερη του αρτίου (άρθρο 14 παρ. 2), γιατί 
ταυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκέντρωση μετοχικού κεφαλαίου μικρότερου 
από αυτό, που προβλέπεται στο καταστατικό. Αντίθετα, επιτρέπεται η διάθεση 
μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, δηλαδή σε τιμή ανώτερη από την ονομαστική 
τους αξία, καθώς αυτό είναι προς το συμφέρον της εταιρίας, αφού οδηγεί στην 
συγκέντρωση μεγαλύτερων χρηματικών ποσών. Πάντως το ποσόν που 
συγκεντρώνεται πάνω από το άρτιο δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί κέρδος της 
εταιρίας (άρθρο 14 παρ. 3) και πρέπει να εμφανίζεται στο παθητικό σκέλος του 
ισολογισμού, ως νόμιμο έκτακτο αποθεματικό6, με τίτλο “αποθεματικό υπέρ το 
άρτιο”. 

 

 

 

 

 

6  βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.5 
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1.6. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

 Πρέπει να γίνει σαφές ότι προκειμένου να διατηρείται σταθερό το κεφάλαιο 
και να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της ανώνυμης εταιρίας απαγορεύεται από 
τον νομοθέτη η απόκτηση από αυτήν δικών της μετοχών. Η μοναδική περίπτωση 
κατά την οποία θα μπορούσε να είναι αυτό εφικτό θα ήταν μετά από έγκριση της 
γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις  των 
προβλεπόμενων αποκτήσεων και τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να 
αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις μήνες, και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή 
αιτία , τα κατώτατα και ανώτατα όρια της τιμής απόκτησης ,μέσω της οποίας μπορεί 
η εταιρία να αποκτήσει δικές της μετοχές η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο 
όνομά του αλλά για λογαριασμό της, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1, με την 
επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια 
θέση. Οι συγκεκριμένες αποκτήσεις γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου και με βασική  προϋπόθεση την απόκτηση των μετοχών, μαζί με εκείνες , 
οι οποίες είχαν αποκτηθεί,  από την  εταιρία και της διατηρεί, όπως και τις  μετοχές  
τις οποίες απέκτησε άλλο πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για 
λογαριασμό της, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρίας σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο νόμο (βλ. αρθρο 44α 
παρ.1). Εξ άλλου ο νόμος ορίζει ότι δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει η ίδια η εταιρία 
την κάλυψη των δικών της μετοχών (άρθρο 15β παρ.1)7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.56 
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1.7. Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ 

 

  Ο νομοθέτης δεν επιτρέπει την επιστροφή στους μετόχους των εισφορών 
τους. Η ουσία αυτού του κανόνα  συνάγεται από την ποικιλία  των διατάξεων που 
συσχετίζονται και που αποσκοπούν στη διατήρηση άθικτου του μετοχικού 
κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό, ο μέτοχος που εισέπραξε την εισφορά του, 
υποχρεούται να την επιστρέψει, εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η καταβολή 
αυτή δεν ήταν σύμφωνη με την νομοθεσία, πράγμα που πρέπει να αποδείξει η 
εταιρία. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι μέτοχοι που ελέγχουν την εταιρία, 
κατορθώνουν να επιτύχουν καλυμμένη καταβολή κερδών εφαρμόζοντας, αντί της 
επιστροφής της εισφοράς τους, άλλες μεθόδους όπως π.χ. τη σύναψη συμβάσεων με 
την εταιρία επιζήμιων για αυτήν, τη σύναψη συμφωνιών για την καταβολή 
υπέρογκων αμοιβών για τις υπηρεσίες τους κ.λπ8. 

 

 

 

 

1.8.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να μεταβληθεί εύκολα. Και αν 
γίνει , υπόκειται σε μια ορισμένη διαδικασία , υφίσταται μία ορισμένη διαδικασία, 
που διαγράφεται αυστηρά στο νόμο. Τέτοια είναι μείωση του  μετοχικού κεφαλαίου. 
Κατά την νέα ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. 4, δεν επιτρέπεται καταβολή ποσού στους 
μετόχους από το κεφάλαιο που αποδεσμεύεται, το οποίο προκύπτει από την μείωση 
του ενεργητικού της εταιρίας. Αυτό ισχύει εάν δεν έχει προηγηθεί η ικανοποίηση των 
δανειστών ή αν δεν λάβουν αυτοί επαρκείς ασφάλειες για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεών τους, που δεν είναι ληξιπρόθεσμες9 . 

 
 
8 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.57 
9 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.57 
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1.9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ   

 

  Ο νομοθέτης για να μπορεί να διασφαλίζει την ορθή διανομή κερδών στους 
μετόχους και να εμποδίζει την διανομή πλασματικών κερδών σε αυτούς, καθορίζει  
συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες για την 
ορθή διανομή κερδών10.   

 

 

 

1.10. ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ :  

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 

 Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε είναι ότι ο νόμος επιβάλλει 
στην ανώνυμη εταιρία το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για την ενίσχυση του 
μετοχικού κεφαλαίου ( άρθρο 44)11.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.57   
11 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.57 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

2.1 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

  Η συλλογή και συγκέντρωση του μετοχικού κεφαλαίου καθορίζεται από δύο 
έννοιες , οι οποίες είναι  η κάλυψη και η καταβολή, που υποδεικνύουν και την 
ακολουθούμενη διαδικασία 

 
Α. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου 

Α.1.Ιδιωτική κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου 

Η κάλυψη του κεφαλαίου αποτελεί, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη 
σύσταση της εταιρίας.  Κάλυψη σημαίνει όταν κάποιος αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να καταβάλει για τις μετοχές που ανέλαβε την αξία τους, δηλαδή εισφορά ίση 
τουλάχιστον προς την ονομαστική τους αξία.  Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου 
είναι δυνατόν να γίνει με δύο τρόπους , για αυτό διακρίνεται σε ιδιωτική (βλέπε 
άρθρο 8 παρ.1) και σε κάλυψη με δημόσια προσφορά κινητών αξιών (βλ. άρθρο 8α). 
Όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται μόνον από τους ιδρυτές , πρόκειται για άμεση ή 
ιδιωτική κάλυψη και η ίδρυση της εταιρίας αποτελεί πιο απλή διαδικασία. Στην 
περίπτωση ιδιωτικής κάλυψης, που είναι πάντως σπανιότερη, η ανάληψη των 
μετοχών πραγματοποιείται με σύμβαση ανάληψης, η οποία αποτελεί και τυπικά 
τμήμα της εταιρικής σύμβασης, δηλαδή περιλαμβάνεται στο καταστατικό12.  

 
 

Β.1 Κάλυψη με δημόσια προσφορά κινητών αξιών 
 
 
 Στην περίπτωση της  κάλυψης  του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας με 
προσφυγή στο κοινό , το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται κατά ένα ποσοστό  από τους 
ιδρυτές και κατά ένα ποσοστό από το κοινό ή μόνο από το κοινό ( βλέπε άρθρο 8α 
παρ.1) Τότε γίνεται αναφορά  για κάλυψη με δημόσια προσφορά κινητών αξιών13.  
 

12 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.59 
13 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.60 
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 Όταν η εταιρία προσφεύγει στο κοινό για την κάλυψη της αύξησης του 
κεφαλαίου που αποφασίστηκε, ισχύει το ίδιο πράγμα όπως και για την κάλυψη 
εκδοθέντος ομολογιακού δανείου. Για τη  νομική φύση της ανάληψης των μετοχών 
από τρίτους, έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις. Κατά μία άποψη, αποτελεί αυτή 
σύμβαση ανταλλαγής, ενώ κατά άλλη άποψη αποτελεί σύμβαση υπέρ τρίτου. Οι 
απόψεις αυτές όμως δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ο εγγραφόμενος για την 
κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να συνάψει σύμβαση ούτε με τους 
ιδρυτές (nemo plus juris), ούτε με την εταιρία, αφού αυτή ακόμη δεν υπάρχει. 
Υποστηρίζεται και η άποψη ότι πρόκειται για σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ 
τρίτου και της ομάδας των ιδρυτών. Ικανοποιητικότερη αντιμετώπιση του 
προβλήματος αποτελεί να δεχθεί κάνεις ότι η κάλυψη μάλλον αποτελεί μονομερή 
δέσμευση βούλησης (engagement unilateral de volonte).  
 
 
 
Β.2. Διαδικασία κάλυψης με δημόσια προσφορά κινητών αξιών 
 
 
 Αφού γίνει η διαμόρφωση και η υπογραφή  του καταστατικού, οι ιδρυτές  της 
εταιρίας απευθύνουν δημόσια προσφορά προς το κοινό για να αναλάβει το σύνολο ή 
το υπόλοιπο των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας, αν οι ίδιοι ανέλαβαν ένα μέρος από 
αυτές. Για να επιτευχθεί η προστασία κυρίως των μικρών αποταμιευτών από μία 
πιθανή εκμετάλλευση τους από τους ιδρυτές , ο νόμος θέτει ορισμένες προϋποθέσεις 
και διατυπώσεις, όταν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας 
πρόκειται να γίνει με προσφυγή στο κοινό. Πριν από την τροποποίηση του άρθρου 8α 
από το Ν 3604/200714, η διάταξη όριζε τις προϋποθέσεις για την έγκυρη κάλυψη του 
κεφαλαίου με προσφυγή στο κοινό. Σήμερα η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με νέα, 
η οποία απλώς παραπέμπει στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες 
προσφορές κινητών αξιών και ειδικότερα στο Ν 3401/2005 « για το ενημερωτικό 
δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για 
διαπραγμάτευση». 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την έγκυρη κάλυψη του 
κεφαλαίου με δημόσια προσφορά κινητών αξιών είναι οι εξης: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.60 
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 α) Πρέπει να συνταχθεί από την ανώνυμη εταιρία ενημερωτικό δελτίο. Δεν 
επιτρέπεται η πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών στην Ελλάδα, αν 
δεν προηγηθεί δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ( βλ. άρθρο 3 Ν 3401/2005). Το 
ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον 
εκδότη και τις κινητές αξίες, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας 
προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και τους 
τελικούς όρους της προσφοράς ( άρθρο 5 παρ. 6 Ν.3401/2005). Η πρόσκληση, που 
δημοσιεύεται στον τύπο απευθύνεται σε αόριστο αριθμό προσώπων, προς τα οποία 
γίνεται πρόταση να εγγραφούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας15. Η πρόσκληση 
πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες τέτοιας έκτασης, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος 
να λαμβάνει γνώση των βασικών στοιχείων , που εξατομικεύουν την ανώνυμη 
εταιρία. 

 
 
β) Πρέπει να δοθεί άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 13 

Ν.3401/2005). Η τελευταία, μέσα σε δέκα μέρες από την υποβολή σε αυτήν του 
ενημερωτικού δελτίου οφείλει να κοινοποιήσει την απόφασή της για την έγκριση του 
δελτίου. Στην επιχείρηση που ζητά την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση 
σε οργανωμένη αγορά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο, 
αφού ελέγξει την νομιμότητά του. Αν κρίνει ότι τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι 
πλήρη ή ότι απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες , πρέπει να ενημερώσει τον 
εκδότη μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες.  

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να γνωστοποιηθούν η τελική τιμή 
διάθεσης και ο αριθμός κινητών αξιών, που θα διατεθούν στο κοινό . Στη συνέχεια 
πρέπει να δημοσιευτούν τα στοιχεία αυτά από τον εκδότη. Με απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των κινητών αξιών 
στους επενδυτές, οι τρόποι προσδιορισμού της τελικής τιμής διάθεσης , 
περιλαμβανομένου του βιβλίου προσφορών (book building), οι κατηγορίες επενδυτών 
που μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης της τιμής διάθεσης και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ( άρθρο 8 παρ. 1 και 2 Ν.3401/2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.61 
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Για κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα κ.λπ. που θα προκύψει 

σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο και μπορεί να 
επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών, αν αυτό διαπιστωθεί κατά το χρόνο 
που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου ως την λήξη της δημόσιας 
προσφοράς, πρέπει να δημοσιευτεί συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου. Μέσα σε 
τρεις εργάσιμες μέρες από την δημοσίευση του συμπληρώματος , επενδυτές που 
έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών  πριν από την δημοσίευση του, μπορούν 
να υπαναχωρήσουν( άρθρο 16 παρ.1 και 3 Ν. 3401/2005)16. 

 
 
 

2.2 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 

2.2.1.  Ολική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου 
 

 
 
Η έννοια της ολικής(άμεσης) καταβολής που σχετίζεται με το μετοχικό 

κεφάλαιο αφορά  την εκπλήρωση της υποχρέωσης που δημιουργήθηκε με την 
κάλυψη, δηλαδή την εξόφληση των μετοχών. Η καταβολή του κεφαλαίου δεν 
αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την δημιουργία και σύσταση  της 
εταιρίας, κάτι το οποίο συμβαίνει στην περίπτωση της κάλυψης. Η καταβολή του 
μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι είτε άμεση, είτε τμηματική, κάτι το οποίο θα 
μπορούσε να συμπεράνει κάποιος από τις διατάξεις της νομοθεσίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.62 
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Στην περίπτωση της άμεσης καταβολής, είναι υποχρέωση του  διοικητ0ικού 

συμβουλίου  μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας να συνέλθει σε 
συνεδρίαση με σκοπό να προβεί στην πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού 
κεφαλαίου, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό ( άρθρο 11 παρ. 1). Με την νέα αυτή  
ρύθμιση, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι πλέον απαραίτητο να 
είναι ειδική και η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου μπορεί να γίνει και σε 
συνεδρίαση, στην ημερήσια διάταξη της οποίας περιλαμβάνονται και άλλα θέματα. 

Εντός είκοσι ημερών από την λήξη της παραπάνω δίμηνης προθεσμίας, το 
διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή 
στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης 
του, το οποίο πρέπει να υποβληθεί και στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 
7β(βλ. άρθρο 11 παρ. 5 εδ. 1 και άρθρο 7α παρ. 1 στοιχ. στ). Η Διοίκηση δεν 
δεσμεύεται από την πιστοποίηση, αλλά έχει υποχρέωση, στο πλαίσιο της εποπτείας 
που ασκεί κατά το άρθρο 52, να ελέγξει η ίδια την ειλικρίνεια της17. 
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το κεφάλαιο δεν έχει καταβληθεί , η 
ανώνυμη εταιρία προχωρά σε  λύση κατόπιν  δικαστικής απόφασης. Η λύση της 
εταιρίας μπορεί να ζητηθεί  από το δικαστήριο από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, αλλά και ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια 
εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 στοιχ. α 30. 
 Όταν υπάρχει η περίπτωση της καταβολής μετρητών για την κάλυψη του 
αρχικού κεφαλαίου τότε,πρέπει να γίνει υποχρεωτικά κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό 
της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ( 
άρθρο 11 παρ. 6 σδ. 1.) Στο λογαριασμό αυτό εκτός από μετρητά μπορούν να 
κατατεθούν και επιταγές ή χρηματικά εμβάσματα.. 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ. 63 
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Επίσης υπάρχει και μια νέα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όταν πρόκειται για 
εταιρίες μη εισηγμένες, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν συνεπάγεται 
ακυρότητα της εταιρίας, και αυτό συμβαίνει μόνο όταν   αποδεικνύεται ότι το ποσό 
που προορίζεται για το μετοχικό κεφάλαιο υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των 
υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της 
εταιρίας. Τα συγκεκριμένα συμβάντα θα πρέπει να καταγραφούν  στο πρακτικό του 
διοικητικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε για την πιστοποίηση της 
καταβολής( άρθρο 11 παρ. 6 εδ.2). Πρέπει όμως να  ληφθεί υπόψη ότι για την 
πιστοποίηση της καταβολής και τη διαπίστωση των λόγων της μη καταβολής του 
μετοχικού κεφαλαίου, αρμόδιο είναι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, τα μέλη 
του οποίου είναι συνήθως και μέτοχοι της εταιρίας, καθίσταται σαφές ότι η καταβολή 
του κεφαλαίου με το σύστημα αυτό δεν μπορεί να θεωρείται εξασφαλισμένη. Η 
μετοχική σχέση δημιουργείται αμέσως, με την ίδρυση της εταιρίας και την κάλυψη 
της εισφοράς του μετόχου. Σε περίπτωση που αυτός δεν καταβάλει την εισφορά που 
ανέλαβε, η εταιρία έχει εναντίον του αξίωση για καταβολή. Επίσης μπορεί να 
εφαρμοστεί αναλογικά και η διάταξη του άρθρου 12, που ρυθμίζει  τη μερική 
καταβολή του κεφαλαίου . 
 Από την άλλη η δυνατότητα άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων του εν 
λόγω μετόχου είναι συγκεκριμένη, κατά μια άποψη δεν μπορούν αυτά να ασκηθούν 
πριν από την καταβολή της εισφοράς. Κατά άλλη άποψη, ο συγκεκριμένος μέτοχος 
μπορεί μεν να ασκεί τα δικαιώματά του και να συμμετέχει στη γενική συνέλευση. 
Επιφυλάξεις δεν θα μπορούσαν να διατυπωθούν μόνο για την άσκηση του 
δικαιώματος του επί των κερδών18. 
 Σε περίπτωση που τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν προχωρήσουν σε 
πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου ή δεν υποβάλλουν την πιστοποίησή τους στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως και αν προχωρήσουν σε ψευδή πιστοποίηση, 
αναλαμβάνουν ποινική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 58α στοιχ. α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.64 
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2.2.2. Τμηματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου 
 

 
Η τμηματική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να προβλεφθεί βάσει 

νόμου στο καταστατικό της εταιρίας, δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφεί 
ότι ορισμένο μόνο χρηματικό ποσό θα καταβληθεί κατά την σύσταση της εταιρίας και 
το υπόλοιπο θα καταβληθεί αργότερα (άρθρο 8 παρ.1 σε συνδ με 12 παρ 1). Το 
πλεονέκτημα που παρέχει η τμηματική καταβολή είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα 
συγκέντρωσης μεγάλων χρηματικών ποσών, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα 
ήταν δυνατόν να καταβληθούν. Επίσης, ως τμηματική καταβολή , θα μπορούσε να 
οριστεί και ως η καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και 
συνεπώς δεν επιτρέπεται η ολική εξόφληση μερικών μετοχών κατά τη σύσταση της 
εταιρίας και η παροχή προθεσμίας εξόφληση των υπολοίπων19. 

Αυτή η μορφή της καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή η τμηματική 
καταβολή είναι επιτρεπτή όταν πρόκειται για εισφορές σε χρήμα, δεν επιτρέπεται 
όμως όταν πρόκειται για εισφορές σε είδος. Επίσης, προϋπόθεση, για να γίνει 
επιτρεπτή η τμηματική καταβολή, είναι να μην πρόκειται για ανώνυμη εταιρία με 
μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο( άρθρο 12 παρ. 1   εδ. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.64 
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Α) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

 
Αρχικά θα ήταν ορθό να αναφέρουμε ότι οι εισφορές των μετόχων δεν 

επιτρέπεται να είναι οποιασδήποτε μορφής, δηλαδή θα πρέπει καταρχήν να 
συνίστανται σε χρηματική μονάδα, π.χ. ευρώ.  Είναι πολύ πιθανό  να καταστεί εφικτή 
και η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας και με εισφορές σε 
είδος. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο και αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο 
καταστατικό της εταιρίας και επίσης να υπάρχει η δυνατότητα αποτίμησης των ειδών 
αυτών σε χρηματικές μονάδες (άρθρο 8 παρ. 5 εδ.1), δηλαδή σε μονάδες που είναι 
δεκτικές εμφάνισης στον ισολογισμό. Τέτοιες εισφορές μπορεί να είναι η μεταβίβαση 
ή η παραχώρηση της χρήσης κινητών πραγμάτων ή ακινήτων, η μεταβίβαση ή 
παραχώρηση της χρήσης άυλων αγαθών, η εκχώρηση απαιτήσεων, η μεταβίβαση 
αξιόγραφων, αλλά και η απαίτηση του μετόχου κατά της εταιρίας , που μπορεί να 
προταθεί σε συμψηφισμό , υπό την προϋπόθεση πάντως ότι θα εκτιμηθεί αυτή 
σύμφωνα με το άρθρο 920. 

Η εισφορά δεν είναι δυνατόν να συνίσταται σε ανάληψη της υποχρέωσης 
εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.5 εδ.2) καθώς και η αξία 
τέτοιου είδους εισφορών δεν μπορεί να αποτιμηθεί με ακρίβεια και εξάλλου μπορεί 
τελικά αυτές να μην υλοποιηθούν. Πράγματι, αντικείμενα που δεν υπάρχει η 
δυνατότητα να αποτιμηθούν σε χρήμα, όπως π.χ. η πελατεία ενός μετόχου ή η 
προσωπική εργασία άλλου, δεν είναι δυνατόν να συμβάλουν στο σχηματισμό του 
μετοχικού κεφαλαίου, επειδή δεν υπάρχει βεβαιότητα στο καθορισμό της αξίας και 
υπάρχει κίνδυνος να υπερεκτιμηθεί. Ο υπολογισμός των εν λόγω στοιχείων στο 
κεφάλαιο θα μπορούσε να αποδειχθεί επιζήμιος και για τους εταιρικούς δανειστές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.66 
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Στοιχεία όπως τα παραπάνω, έχουν κάποια περιουσιακή αξία και είναι 

δυνατόν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. Ο 
νόμος δεν απαγορεύει την εισφορά τους. Απλώς δεν επιτρέπει να υπολογιστούν αυτά 
για το σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου. Όσοι εισφέρουν τέτοια αντικείμενα 
στην ανώνυμη εταιρία , δεν γίνονται μεν μέτοχοι, υπάρχει όμως η δυνατότητα από 
την εταιρία να τους χορηγήσει τους λεγόμενους «εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους», οι 
οποίοι καθιστούν τους κατόχους τους δανειστές της εταιρίας . 

 
 
 
 
 
 
 
Β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ  
 
 
Ο καθορισμός για το ποια στοιχεία αποτελούν εισφορές που είναι αποτιμητές 

σε χρήμα, δεν ορίζεται και ούτε θα ήταν δυνατόν να ορίζεται από τον νόμο. 
Πρόκειται για ένα έργο που αφορά μια ειδική εκτιμητική επιτροπή, την Τριμελή 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που έχει καθήκον να εκτιμά τις εισφορές σε είδος και 
να γνωμοδοτεί για την αξία τους (βλ. άρθρο 9). Ο εκτιμητικός έλεγχος των εις είδος 
εισφορών είναι απαρατήρητος, διότι χωρίς αυτόν θα υπήρχε κίνδυνος υπερεκτίμησης 
εισφορών που δεν συνίσταται σε χρήμα, με αποτέλεσμα η αξία τους να υπολείπεται 
αυτής, που αντιστοιχεί στο ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναγράφεται στο 
καταστατικό της εταιρίας21. 

Η Επιτροπή του άρθρου 9 αποτελείται από έναν ή δύο υπαλλήλους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή έναν ή δύο ορκωτούς 
ελεγκτές-λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) 
και ένα εμπειρογνώμονα, εκπρόσωπο του αρμόδιου εκάστοτε επιμελητηρίου. Τα 
μέλη της επιτροπής δεν πρέπει να έχουν καμία εξάρτηση από την ελεγχόμενη εταιρία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.67 



 24

Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί η Διοίκηση (σύμφωνα με το άρθρο 52), 
εμπίπτει όπως ήδη τονίστηκε , η εξακρίβωση της καταβολής του μετοχικού 
κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας και της αξίας των εις είδος εισφορών των μετόχων. 
Η ενδιαφερόμενη ανώνυμη εταιρία πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στη Διοίκηση. 
Μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 
2.3.1.Αυτοχρηματοδότηση-Δανεισμός–Ονομαστική υποκεφαλαιοποίηση και 
Ενδιάμεση χρηματοδότηση 
 
 

α) Η χρηματοδότηση της εταιρίας μετά την έναρξη λειτουργίας της μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε με την καταβολή νέων εισφορών μέσω αύξησης του κεφαλαίου 
της, είτε με ίδια κεφάλαια, όπως από τα έκτακτα αποθεματικά της . Γίνεται τότε 
λόγος για αυτοχρηματοδότηση της εταιρίας, πρόκειται δε προφανώς για μέθοδο που 
αποτελεί την υγιή χρηματοδότησή της. Η χρηματοδότηση της εταιρίας μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όμως και με αλλότρια κεφάλαια, όπως , π.χ. από δανειοδοτήσεις 
τραπεζών ή άλλων πιστωτών ή μέσω σύναψης ομολογιακού δανείου22. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.70 
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Η ανώνυμη εταιρία είναι βέβαια ελεύθερη να επιλέξει τον τρόπο 
χρηματοδότησης της. Όταν επιλέξει χρηματοδότηση με αύξηση του κεφαλαίου της, 
το πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά 
των εισφορών των μετόχων και μάλιστα έντοκα, όπως συμβαίνει όταν συνάπτει 
δάνειο, ενώ οι εισφορές αυτές υπόκεινται στον επιχειρηματικό κίνδυνο και είναι 
υπέγγυες στους εταιρικούς δανειστές . Όταν πάλι η ανώνυμη εταιρία επιλέξει τη 
χρηματοδότησή της με αλλότρια κεφάλαια , το πλεονέκτημα που απολαμβάνει είναι 
φορολογικού χαρακτήρα και συνίσταται, αφενός στην έκπτωση του καταβαλλόμενου 
τόκου  από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρίας και αφετέρου στην αποφυγή 
αυτοτελούς φορολόγησης των μερισμάτων. 
   
 
 
 β) Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω κακής 
οικονομικής κατάστασης η εταιρία δεν έχει πιστοληπτική ικανότητα και έτσι δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει δάνεια από τρίτους πιστωτές , επειδή οι τελευταίοι απαιτούν 
υψηλό τόκο ή εμπράγματη ασφάλεια, Για την εξυγίανση της εταιρίας και για την 
αποφυγή της λύσης της, στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι ενδέχεται να 
χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την εταιρία, όχι με νέες εισφορές, αλλά με δανεισμό. Όταν 
οι ανάγκες της εταιρίας καλυφθούν με δάνεια που προέρχονται από τους μετόχους , 
γίνεται λόγος για ονομαστική υποκεφαλαιοποίηση. 
 Ενώ η χρηματοδότηση της εταιρίας με δάνεια από μέρους των μετόχων είναι 
προφανώς επικίνδυνη για τους υπόλοιπους πιστωτές της εταιρίας, πιο ορθή θεωρείται 
η άποψη ότι στις περιπτώσεις αυτές, με βάση την αρχή της καλής πίστης, όταν η 
εταιρική περιουσία είναι ανεπαρκής , τα ποσά των δανείων των μετόχων, πρέπει να 
θεωρούνται ότι υπόκεινται στον επιχειρηματικό κίνδυνο. Για να συμβεί αυτό πρέπει  
να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις23. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.71 
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Πρώτον, το δάνειο πρέπει να προέρχεται από μετόχους με σημαντική 
επιχειρηματική συμμετοχή στην ανώνυμη εταιρία, οι οποίοι συνεπώς ασκούν επιρροή 
σε αυτήν και δεύτερον, το δάνειο πρέπει να χορηγήθηκε για να λειτουργήσει ως 
κεφάλαιο και όχι ως βραχυπρόθεσμη πίστωση για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών 
της εταιρίας. Υπό τις προυποθέσεις αυτές γίνεται δεκτό ότι, τουλάχιστον στην 
περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας, οι πιστωτές μπορούν να ικανοποιηθούν από τα 
παραπάνω ποσά, καθώς αυτά οικονομικά επιτελούν λειτουργία εισφοράς. Η ευθύνη 
των μετόχων μπορεί να θεωρηθεί ότι θεμελιώνεται στις διατάξεις για την αποζημίωση 
(βλ. ΑΚ 919) και επίσης στο άρθρο 98 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που 
καθιερώνει αστική ευθύνη των διοικούντων τις κεφαλαιουχικές εταιρίες. 

 
 
 
 γ) Δυνατότητα χρηματοδότησης μιας ανώνυμης εταιρίας αποτελεί και η 
μορφή της ενδιάμεσης χρηματοδότησης.Πρόκειται για τις περιπτώσεις 
χρηματοδότησης, που συνδυάζουν χαρακτηριστικά σύναψης δανείου και αύξησης 
κεφαλαίου, όπως η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, δηλαδή ομολογιών που 
παράλληλα με το δικαίωμα απόληψης τόκου, παρέχουν στον ομολογιούχο δανειστή 
και δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές24. 
 
 
 
 δ) Τέλος, πρέπει να γίνει και αναφορά στην περίπτωση των εξαγοράσιμων 
μετοχών (redeemable shares) οι οποίες μπορούν πλέον, μετά την τροποποίηση του 
ΚΝ 2190/1920 από το Ν 3604/2007, να εκδίδονται κατά την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας (βλ άρθρο 17β). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.72 
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2.3.2. Χρηματοδότηση με τιτλοποίηση απαιτήσεων 

 
 
 Μία διαφορετική και νέα μέθοδος για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
μιας επιχείρησης, είναι η χρηματοδότηση με τιτλοποίηση  των απαιτήσεων 
(securitization ), η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις διεθνείς αγορές. Η μέθοδος 
αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 10 του Ν 3156/2003, με τίτλο «ομολογιακά δάνεια, 
τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα». Σύμφωνα με την παραπάνω 
ρύθμιση, μια επιχείρηση μπορεί να πωλήσει σε εταιρία ειδικού σκοπού απαιτήσεις, 
που έχει εναντίον τρίτων από την άσκηση της δραστηριότητάς της, με σκοπό την 
τιτλοποίησή τους. Μπορεί να πρόκειται  για απαιτήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικές 
κατά οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και των καταναλωτών ή ακόμη και για απαιτήσεις 
υπό αίρεση25. 
 

 
 
Ορισμός τιτλοποίησης  
 
Ως τιτλοποίηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων νοείται η μεταβίβασή τους 

λόγω πώλησης με σύμβαση από τον μεταβιβάζοντα στον αποκτώντα, που είναι η 
εταιρία ειδικού σκοπού. Η εταιρία ειδικού σκοπού καταβάλει το τίμημα για την 
αγορά των απαιτήσεων αυτών στην επιχείρηση, που έχει άμεση ανάγκη ρευστού και 
τιτλοποιεί τις απαιτήσεις αυτές , εκδίδοντας ομολογίες.  Ο αποκτών τις ομολογίες 
μπορεί να αποκομίσει κέρδη από την εμπορία των ομολογιών , ειδικά όταν αυτές 
είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Υπό ορισμένες προυποθέσεις μπορεί να 
υπάρξει και τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα (βλ. άρθρο 11 Ν 3156/2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.73 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Είναι πολλές οι φορές κατά τις οποίες η ενίσχυση και η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου προορίζεται για την σχηματισμό αποθεματικών. Όταν υπάρχουν κέρδη σε 
μια εταιρία, τότε μέρος αυτών τα οποία παραμένουν αδιανέμητα, διατίθενται για τον 
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Αυτά τα ποσά αποτελούν μέρος της συνολικής 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλεται από το νόμο να υπάρχουν για την 
συγκεκριμένη χρήση όπως ορίζεται και στο καταστατικό. Η διαπίστωση για την 
ύπαρξη κερδών  καθορίζεται μετά τον συνυπολογισμό στο κεφάλαιο και στα χρέη της 
εταιρίας και των αποθεματικών . Τα αποθεματικά μπορεί να παίρνουν την μορφή 
χρηματικών μονάδων και να δεσμεύουν περιουσία ίση με την αξία που έχουν. Επίσης, 
η αναγραφή τους γίνεται στο Παθητικό του Ισολογισμού και τοποθετούνται μετά το 
κεφάλαιο. 

 
 

 

 
 
 
3.2 ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ –ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
 

Οι μορφές αποθεματικών είναι εξής26: 
 
1) Φανερά και αφανή και 
2) Τα φανερά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα αποθεματικά  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
26 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.75 
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Ο καθορισμός για το αν υπόκεινται σε διάκριση τα φανερά αποθεματικά,  
εξαρτάται από το αν σχηματίζονται κάτι το οποίο εξαρτάται από το τι ορίζει το 
καταστατικό και τι αποφασίζει η γενική συνέλευση των μετόχων. 

 
 
 

 
3.2.1  Νόμιμο τακτικό αποθεματικό 

 

  Το νόμιμο έκτακτο αποθεματικό χρησιμοποιείται μόνο για την κάλυψη των 
ζημιών της εταιρίας (άρθρο 44 εδ. 3). Η διάθεση ποσών που προορίζονται για το 
τακτικό αποθεματικό και χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς είναι παράνομη, 
όπως είναι η επιστροφή εισφορών , για την διανομή μερισμάτων. Όταν το νόμιμο 
τακτικό αποθεματικό διαλυθεί ή εξαντληθεί λόγω κάλυψης ζημιών, τότε η εταιρία με 
βάσει τον νομοθέτη, είναι υποχρεωμένη να το ξανασχηματίσει.  Σύμφωνα με την 
νομοθεσία είναι υποχρεωτική η κράτηση το λιγότερο του 1/20 επί των καθαρών 
κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση δεν είναι πλέον 
υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού αντιστοιχεί πλέον στο 1/3 του 
μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 44).   

 

 

3.2.2. Έκτακτο αποθεματικό 

 

 Ο σχηματισμός του έκτακτου αποθεματικού ορίζεται από το καταστατικό της 
εταιρίας και ο σκοπός και οι όροι δημιουργίας του καθορίζονται στο καταστατικό της 
εταιρίας και επίσης μπορεί να καθορίζονται από αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή 
ακόμα και του διοικητικού συμβουλίου. Το έκτακτο αποθεματικό προορίζεται για την 
ενίσχυση της χρηματοδότησης της επιχείρησης σε ζημιογόνες χρήσεις, κατά τις 
οποίες δεν μπορεί να γίνει διανομή μερίσματος χωρίς περαιτέρω χρηματοδότηση27.  

 

 

 

 

27 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ 74
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Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα 
δημιουργίας εκτάκτου αποθεματικού έστω και αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο 
καταστατικό της εταιρίας.  Υπάρχουν μορφές αποθεματικών, όπως αυτό το οποίο 
προορίζεται βάσει καταστατικού για την ενίσχυση του τακτικού αποθεματικού και 
όπως τα αποθεματικά τα οποία σχηματίζονται κατόπιν απόφασης της γενικής 
συνέλευσης των μετόχων. Τα υπόλοιπα αποθεματικά προορίζονται για την ενίσχυση 
της χρηματοδότησης  στην περίπτωση  διανομής του πρώτου μερίσματος στους 
μετόχους. Επίσης, είδος αποθεματικού αποτελεί και αυτό στην περίπτωση του οποίου 
από την μία πλευρά η εταιρική περιουσία αυξάνει , βάσει νόμου όμως το ποσό αυτό, 
στο οποίο οφείλεται η αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο, δεν επιτρέπεται να 
εμφανίζεται στην οικονομική κατάσταση του Ισολογισμού και το ποσό αυτό να 
διατεθεί μελλοντικά ως μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι σύνηθες να συμβαίνει 
όταν το ποσό της αύξησης προέρχεται από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (άρθρο 14 
παρ. 3), από την αξία εισφορών σε είδος, όταν για αυτές η εταιρία παραχώρησε 
εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους (άρθρο 15 παρ. 5) και από τη αξία εισφορών που 
καταβλήθηκαν στην εταιρία για μετοχές που μετέπειτα ακυρώθηκαν, επειδή δεν είχαν 
καταβληθεί όλες οι οφειλόμενες δόσεις και ακολούθησε μείωση του κεφαλαίου 
(άρθρο 12 παρ. 2).         

 

 

 

3.2.3. Αφανή αποθεματικά  

 

 Όπως αναφερθήκαμε και παραπάνω τα αποθεματικά που καταχωρούνται στον 
Ισολογισμό και δεσμεύουν ισόποση εταιρική περιουσία της ανώνυμης εταιρίας 
ονομάζονται φανερά αποθεματικά. Πέραν αυτών των αποθεματικών υπάρχουν και τα 
αφανή αποθεματικά . Στην περίπτωση των αφανών αποθεματικών  η εταιρική 
περιουσία που αντιστοιχεί σε αυτά δεν εμφανίζεται στον Ισολογισμό , που έχει σαν 
αποτέλεσμα η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης να είναι καλύτερη από αυτήν 
που εμφανίζεται28.  

 

 

 

 

28 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.75 
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 Οπότε θα μπορούσαμε να συνάγουμε ότι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της 
εμφανιζόμενης και της πραγματικής περιουσίας αποτελεί το αφανές αποθεματικό. 
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι οι οποίοι περιγράφουν και οδηγούν στον σχηματισμό 
αφανούς αποθεματικού. Ένας από αυτούς είναι η αποσιώπηση στοιχείων του 
ενεργητικού δηλαδή για παράδειγμα όταν δεν γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας των 
ανατιμηθέντων περιουσιακών στοιχείων , καθώς επίσης και όταν γίνεται υπερτίμηση 
στοιχείων του παθητικού , όπως είναι η διόγκωση των ζημιών και δαπανών. Θα 
μπορούσε να αναλογιστεί κανείς για ποιο λόγο είναι επιτρεπτά τα αφανή 
αποθεματικά από το νόμο, αφού δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Η 
νομοθεσία από την πλευρά της ζητάει να είναι σαφής ο Ισολογισμός και να 
συγκροτείται από πραγματικά οικονομικά στοιχεία, ωστόσο η σύνταξη ενός 
Ισολογισμού διέπεται από ορισμένους κανόνες που αφήνουν περιθώρια σχηματισμού 
αφανών αποθεματικών. Αυτό συμβαίνει , επειδή ο νομοθέτης δεν επιτρέπει την 
παρουσίαση οικονομικής κατάστασης καλύτερη της πραγματικής , αλλά δεν  
απαγορεύει και την παρουσίαση οικονομικής κατάστασης χειρότερη της 
πραγματικής.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις του νόμου κατά τις οποίες επιβάλλεται η παρουσίαση περιουσιακών 
στοιχείων μικρότερη από την πραγματική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
μιας διαφοράς μεταξύ πραγματικής αξίας και αυτής η οποία εμφανίζεται στην 
οικονομική κατάσταση του Ισολογισμού. Αυτή η διαφορά αποτελεί αφανές 
αποθεματικό29. 

 

 

 

3.3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ 

 Με βάση την νομική πλευρά του θέματος, τα αποθεματικά διακρίνονται30: 

α) Στα προβλεπόμενα από το νόμο, τα οποία είναι το τακτικό αποθεματικό, το 
οποίο καλείται μάλιστα και νόμιμο και το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο, 

β) στα προβλεπόμενα από καταστατικό, 

γ) στα δημιουργούμενα με απόφαση της γενικής συνέλευσης (προαιρετικά ή 
ελεύθερα αποθεματικά).  

Ειδικότερα :   

 

29 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.75 
30 Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 239 
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3.3.1.   Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

 Με βάση το άρθρο 14 ορίζεται η απαγόρευση της έκδοσης μετοχών σε τιμή 
κατώτερη του άρτιου, επίσης η προκύπτουσα διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστού. Ο νόμος 
επιτρέπει την έκδοση μετοχών στο άρτιο ή πάνω από αυτό. Η προηγούμενη πρόταση 
αποτελεί τον κανόνα, ιδιαίτερα στην περίπτωση της αύξησης κεφαλαίου σε 
ανερχόμενες οικονομικά εταιρίες, οπότε η διαφορά που καταβάλλει πάνω από το 
άρτιο, αντιπροσωπεύει την αξία των εμφανών και αφανών αποθεματικών και την 
αξία που προκύπτει από την υπερπρόσοδο της επιχείρησης για τις νέες μετοχές. Η 
συγκεκριμένη διαφορά εξομοιώνεται πλήρως με το Μ/Κ και εμφανίζεται σε ιδιαίτερο 
λογαριασμό στο παθητικό του ισολογισμού και αποτελεί μαζί με το λογαριασμό Μ/Κ, 
τα κεφάλαια που κατέβαλαν οι μέτοχοι31. 

 

 

3.3.2.    Προαιρετικά αποθεματικά  

 Η έννοια του προαιρετικού αποθεματικού αφορά εκείνα τα αποθεματικά που 
δεν προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό, αλλά δημιουργούνται με απόφαση 
της ΓΣ των μετοχών. Ο προορισμός τους προσδιορίζεται με απόφαση της ΓΣ, είτε 
εκείνης που όρισε τον σχηματισμό τους, είτε μεταγενέστερης. Η χρησιμοποίησή τους 
μπορεί μετά από απόφαση της ΓΣ, να ορίζεται με βάση την κρίση του ΔΣ και αυτό 
συμβαίνει διότι βασικός κανόνας που καθορίζει τα αποθεματικά, είναι ότι μπορεί με 
τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται, με τον ίδιο τρόπο να καταστρέφονται32.  

 

 

3.3.3.    Καταστατικά αποθεματικά 

 Η περίπτωση των καταστατικών αποθεματικών αφορά τα καταστατικά 
αποθεματικά , τα οποία προβλέπονται από το καταστατικό. Τα αποθεματικά αυτά , 
προέρχονται από κέρδη, τη διάθεση των οποίων κερδών δίνει το περιθώριο ο νόμος 
να οριστεί από το καταστατικό. Επίσης, τα ποσά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν 
αδέσμευτα για οποιοδήποτε σκοπό (εξαγορά μετοχών, απόσβεση κεφαλαίων, 
εξαγορά ιδρυτικών τίτλων κ.λ.π.)33.  

 

 
 
 
 
31,32,33 Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 239 
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3.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΑΝΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ   

 
 Είναι γεγονός ότι από την δημιουργία αφανών αποθεματικών προκύπτουν 
κάποια οφέλη και κάποιες ζημίες. Από την μία πλευρά ωφελείται η επιχείρηση καθώς 
ενισχύεται η οικονομική της θέση καθώς επίσης και οι δανειστές τις επιχείρησης οι 
οποίοι αποκτούν μεγαλύτερη εξασφάλιση των κεφαλαίων τους. Από την άλλη πλευρά 
όμως, ζημιώνει τους μετόχους της επιχείρησης, γιατί θέτει ένα όριο στο μέρισμα το 
οποίο διανέμεται.  

Αυτό συμβαίνει γιατί από την στιγμή που τα κέρδη που προκύπτουν είναι η 
διαφορά της περιουσίας της επιχείρηση και των στοιχείων του παθητικού. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την παρουσίαση λιγότερων κερδών από τα πραγματικά λόγω των 
αφανών αποθεματικών και εν συνεχεία μικρότερο ποσό για διανομή μερισμάτων. Για 
αυτό τον λόγο η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν θα πρέπει να αποφασίζει 
σχηματισμό αποθεματικών σε υπερβολικό βαθμό  κατά κατάχρηση της εξουσίας της, 
γιατί η απόφασή της θεωρείται πιθανή για ακύρωση34. 

 
3.5 ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
 
 
 Ο τρόπος κατά τον οποίο διαλύονται τα αφανή αποθεματικά, είναι ο ίδιος με 
τον τρόπο που δημιουργούνται, δηλαδή αφανώς. Σε περίπτωση δηλαδή που 
προγενέστερα ένα περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού είχε εμφανιστεί σε 
μικρότερη αξία της πραγματικής και γίνει αναπροσαρμογή της αξίας του προς τα 
πάνω σε επόμενη εταιρική χρήση, τότε διαλύεται το αφανές αποθεματικό. Το ποσό 
της υπεραξίας που προέκυψε λόγω της αναπροσαρμογής στο μετοχικό κεφάλαιο, 
μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί με ονομαστική αύξηση κεφαλαίου, καθώς επιτρέπεται 
από τις διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς. 
 Πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την διαδικασία της αναπροσαρμογής των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού , εμφανίζεται μια αύξηση στην 
περιουσία της εταιρίας, η οποία όμως είναι πλασματική, δηλαδή εμφανίζεται 
λογιστικά, αλλά όχι και πραγματικά. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι η 
δημιουργία νομικών προβλημάτων, γιατί αυτό το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να 
διανεμηθεί στους μετόχους , επειδή πραγματική αύξηση δεν υφίσταται35. 
 

 

 

34,35 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, 
σελ75,76 



 34

3.6 ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ (ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ) 

 
 
 Σύμφωνα με τον νόμο και συγκεκριμένα με το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, 
είναι γεγονός ότι ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο σκέλη παράπλευρα, στο πρώτο 
από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, κατά το 
υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του π.δ. 1123/1980, σε συνδυασμό 
με όσα ορίζονται στη παρ.4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου προεδρικού 
διατάγματος, αναφορικά προς το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε 
λογαριασμού του ισολογισμού αυτού. Είναι γεγονός ότι στο Παθητικό του 
Ισολογισμού εγγράφονται το κεφάλαιο και τα αποθεματικά με την εξής σειρά36: 
 
 4.0 Κεφάλαιο 

4.1 Αποθεματικό Διαφοράς αναπροσαρμογής 
 

41.00. Καταβεβλημένη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το   
άρτιο 
 

  41.01.  Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
 
  41.02.  Τακτικό Αποθεματικό 
 
   41.03.  Αποθεματικό καταστατικού 
 
  41.04.  Ειδικά αποθεματικά 
 
  41.05.  Έκτακτα αποθεματικά  
 

41.06. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και 
χρεογράφων 
 
41.07. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων 
 

   41.08.   Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 
41.9  Αποθεματικό για ίδιες μετοχές 

  
Στην περίπτωση  της ΑΕ ισχύει η αρχή της σταθερότητας του Κεφαλαίου. Για 

αυτό το λόγο τα παραπάνω αποθεματικά εγγράφονται στο σκέλος του παθητικού και 
το προσαυξάνουν, μειώνοντας συνεπώς το κεφάλαιο, που η εταιρία δικαιούται να 
διανείμει ως κέρδος.   
 
36 Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 237 
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3.7 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Μ/Κ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 
 
 Η έννοια του αποθεματικού μιας ΑΕ είναι η κάθε αύξηση που γίνεται στο 
ενεργητικό σε σχέση με το ονομαστικό της κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι αποθεματικό 
είναι η θετική διαφορά που προκύπτει εάν από την καθαρή θέση αφαιρεθεί το 
ονομαστικό κεφάλαιο της ΑΕ. Η προέλευση των αποθεματικών μπορεί να είναι  α) 
από την διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, β) από συσσωρευμένα 
καθαρά κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί, γ) από την υπεραξία που προκύπτει από την 
αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Έτσι αρχικά θα 
μπορούσε να ειπωθεί ότι τα αποθεματικά προκύπτουν από τα συσσωρευμένα καθαρά 
κέρδη της ΑΕ, που δεν έχουν διανεμηθεί , τα οποία η επιχείρηση τα «αποθέτει 
παρ’αυτή», για αυτό και αποκαλούνται αποθεματικά37. 

Ακόμα θα ήταν ορθό να αναφερθεί ότι τα αποθεματικά μπορούν να 
προέρχονται από εισφορές των μετόχων , κυρίως σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου 
της ΑΕ, που είχε κατά χρόνο αύξησης του Μ/Κ, σχηματισμένα αποθεματικά. Με την 
διάθεση των μετοχών της αυξήσεως στους νέους μετόχους, οι τελευταίοι 
καταβάλλουν, εκτός από την ονομαστική αξία της μετοχής ένα συμπληρωματικό 
ποσό , ανάλογο με το ύψος των ήδη σχηματισμένων αποθεματικών, έτσι ώστε να 
αποκτήσουν και αυτοί όσα δικαιώματα έχουν και οι παλαιοί μέτοχοι. Το 
συμπληρωματικό αυτό ποσό λέγεται αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο και αποτελεί το πλεόνασμα από την έκδοση των μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη 
από την ονομαστική τους αξία.       

Επίσης, είναι γεγονός ότι στα αποθεματικά κατατάσσεται και η 
αναπροσαρμογή της αξίας ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ΑΕ, προς το 
σκοπό της διόρθωσης της ανακριβούς σε σχέση με την πραγματική τους αξία 
αποτίμησης τους στον ισολογισμό38.(περιλαμβάνουν πάγια στοιχεία της εταιρικής 
περιουσίας) 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να αναφέρουμε ότι τα αποθεματικά έχουν 
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, καθώς τα αποθεματικά αποτελούν πρόσθετο ίδιο 
κεφάλαιο της ΑΕ, που είναι διαθέσιμο για την επιχείρηση, πέραν του αρχικού ιδίου 
κεφαλαίου της, αποτελώντας στην ουσία ένα επιπλέον κομμάτι του κεφαλαίου της, 
που βοηθά στην αύξηση της εταιρικής περιουσίας, η οποία ενσωματώνεται στο 
εταιρικό κεφάλαιο. Η ύπαρξη υψηλών αποθεματικών παράλληλα προ το Μ/Κ 
προσδίδει ιδιαίτερη φερεγγυότητα στην εταιρία και εκτιμάται θετικά από τους 
δανειστές της επιχείρησης.    
 
 

 
 

 
37 Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 236 
38 Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 236 
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3.8 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ 
 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μας Α.Ε. πραγματοποιείται είτε για 
ουσιαστικούς είτε για τυπικούς λόγους. Στην πρώτη περίπτωση η Α.Ε. ενισχύεται με 
νέα κεφάλαια ή κεφαλαιοποιεί υποχρεώσεις, ενώ στη δεύτερη πραγματοποιεί 
λογιστικές μεταφορές κάποιων ποσών στο μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς να προσαυξάνει 
τα διαθέσιμα κεφάλαιά της. Αναλυτικότερα, οι συνήθεις μορφές αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Ε. είναι οι πιο κάτω: 
 
Αύξηση με καταβολή μετρητών (Ουσιαστική αύξηση) 
Αύξηση με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τρίτους μετοχικού κεφαλαίου 
Αύξηση με κεφαλαιοποίηση πληρωτέου μερίσματος 
Αύξηση με εισφορά πραγμάτων, απαιτήσεων, επιχειρήσεων κλπ 
Αύξηση με κεφαλαιοποίηση αποθεμάτων Τυπική αύξηση 
Αύξηση με κεφαλαιοποίηση υπεραξιών του ενεργητικού (π.χ. της διαφοράς μεταξύ 
της πραγματικής και της λογιστικής αξίας ακινήτων) μετοχικού κεφαλαίου 
 

Όταν πραγματοποιείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, υπάρχει κίνδυνος 
απωλειών για κάποιους από τους παλαιούς μετόχους που (για διάφορους λόγους) δεν 
μετέχουν σε αυτή. Οι απώλειες εκτείνονται από την μείωση του ποσοστού 
συμμετοχής τους στην Α.Ε. (= απώλεια ισχύος) μέχρι την μείωση του πλούτου τους 
(= απώλεια αξίας ). 
Σημαντικό ρόλο, στον προσδιορισμό των πιο πάνω απωλειών, παίζουν η τρέχουσα 
τιμή της μετοχής και η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Στις πιο πάνω προτάσεις 
διατυπώνονται οι συνέπειες που προκαλούνται για τους παλαιούς μετόχους, σε 
εναλλακτικά σενάρια συμμετοχής – μη συμμετοχής και σχέσεων τρέχουσας τιμής – 
τιμής έκδοσης: 

1. Όταν όλοι οι παλαιοί μέτοχοι μετέχουν στην νέα έκδοση, ο πλούτος τους 
και τα ποσοστά συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο δεν επηρεάζονται όποια και 
αν είναι η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. 

2. Όταν κάποιος παλαιός μέτοχος δεν μετέχει στην νέα έκδοση, ο πλούτος του 
μεταβάλλεται για κάθε τιμή έκδοσης διαφορετική από την τρέχουσα τιμή της 
μετοχής. Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής στη εταιρία μειώνεται σε κάθε περίπτωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις - Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου 2005 σελ.13 
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Απόδειξη της πρότασης 1: 
 
Έστω τα πιο κάτω δεδομένα της Α.Ε. “Ε” και ενός τυχαίου μετόχου της, π.χ. του Μ: 
Αριθμός μετοχών της Ε προ της νέας έκδοσης = Ν 
Τρέχουσα αξία μετοχής της Ε προ της νέας έκδοσης =Τ0 
Αξία μετοχής μετά την νέα έκδοση =Τ1 
Αριθμός εκδιδόμενων (νέων) μετοχών =v 
Τιμή έκδοσης των νέων μετοχών =Τε 
Αριθμός μετοχών του Μ προ της νέας έκδοσης =n 
Αριθμός μετοχών του Μ μετά την νέα έκδοση =n1 
Έστω, ακόμη, οι πιο κάτω συμβολισμοί: 
Ε0 = Αξία της Ε προ της νέας έκδοσης 
Ε1 = Αξία της Ε μετά την νέα έκδοση 
Χ0 = Αξία του χαρτοφυλακίου του Μ προ της νέας έκδοσης 
Χ1 = Αξία του χαρτοφυλακίου του Μ μετά την νέα έκδοση 
Κ = Κόστος συμμετοχής του Μ στην νέα έκδοση 
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Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις - Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου 2005 σελ.13 
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Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις - Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου 2005 σελ.15 
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Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις - Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου 2005 σελ.16 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο:  ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Ένας πολύ βασικός τρόπος χρηματοδότησης μιας Α.Ε, είναι η αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου. Μια Α.Ε για την επέκταση των εργασιών της η την κάλυψη 
ζημιών, κάνει χρήση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καθώς μπορεί να έχει στην 
διάθεσή της νέα περιουσιακά στοιχεία. Όμως το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων μετοχών, που είναι πιθανό να βρεθούν στα χέρια νέων 
μετόχων μπορεί να ζημιώσει τους παλιούς μετόχους, για το λόγο ότι μπορεί να 
ανατρέψει και να διαφοροποιήσει την ήδη υπάρχουσα θέση τους , η οποία μπορεί να 
είναι αρκετά ισχυρή στην εταιρία και μην έχουν πλέον την δυναμική που είχαν πριν 
την έκδοση νέων μετοχών και να περιορίσει τα δικαιώματά τους στο προϊόν της 
εκκαθάρισης και ιδιαίτερα σε περίπτωση που υπάρχουν μεγάλα αποθεματικά. Σε αυτό 
το σημείο θα ήταν καλό να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι η Α.Ε. είναι ελεύθερη να 
αυξήσει το κεφάλαιο της και το καταστατικό αναφέρει και συγκεκριμένους 
περιορισμούς που αφορούν την αύξηση αυτή. Πάραυτα, ορισμένες αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου έχουν χαρακτηριστεί από τα δικαστήρια παράνομες, ως 
αντικείμενες στο Συν 1975/198639.  

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κατά τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας να 
παρουσιαστεί ανάγκη εισροής νέων περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν, είτε για την 
επέκταση εργασιών της, είτε για άλλους λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές , κύριο τρόπο 
χρηματοδότησης της εταιρίας αποτελεί η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 
Όπως έχει αναφερθεί , το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας , σε αντίθεση με την 
εταιρική περιουσία, είναι ένα σταθερό μέγεθος το οποίο καθορίζεται στο καταστατικό 
και παραμένει αμετάβλητο καθ’όλη τη διάρκεια του βίου της εταιρίας. Υπάρχει όμως 
η δυνατότητα, εάν τηρηθεί ορισμένη διαδικασία και λάβει τώρα τροποποίηση του 
καταστατικού της , να υπάρξει μεταβολή, δηλαδή αύξηση ή μείωση του μετοχικού 
της κεφαλαίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.264 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι πολύ σημαντικό να καταστεί σαφές ότι 

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να έχει ως δυσμενές αποτέλεσμα τη 
χειροτέρευση της νομικής θέσης των μετόχων της μειοψηφίας, καθώς, σε περίπτωση 
που αυτοί δεν αυξήσουν ανάλογα την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, 
αποτέλεσμα της αύξησης θα είναι η μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους σε αυτό. 
Ο νόμος για να εμποδίζει αυτό το γεγονός, παρέχει στους υπάρχοντες μετόχους υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των νέων μετοχών, 
που θα εκδοθούν κατά την αύξηση του κεφαλαίου.  

Η περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με την είσοδο στην εταιρία των περιουσιακών στοιχείων, οπότε 
πρόκειται για πραγματική αύξηση. Υπάρχει όμως και μία άλλη περίπτωση 
πραγματοποίησης όπως αυτή της χρησιμοποίησης από την εταιρία δικών της 
περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να γίνεται είσοδος νέας περιουσίας, αλλά με 
αυτοχρηματοδότηση , δηλαδή με δέσμευση μέρους της εταιρικής περιουσίας για την 
κάλυψη ποσού , κατά το οποίο αυξάνεται ονομαστικά το κεφάλαιο της , οπότε 
πρόκειται για ονομαστική αύξηση40β.  
 
 
 
 
 
 
4.2.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 

 Αμφίβολης συνταγματικότητας είναι η διάταξη νόμου που  αναφέρεται στην 
πρόβλεψη αναγκαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ενόψει του άρθρου 5, 17 
και 106 Συν 1975/1986.  

Επίσης, παράνομη θεωρείται και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε 
προβληματικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό την προσωρινή διοίκηση του 
ΟΑΕ, που γίνονται με υπουργικές αποφάσεις. Επίσης, οι μετοχές που εκδίδονται από 
αυτές τις επιχειρήσεις θεωρούνται άκυρες40.  

 
 
 
 

 
 

 
40 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ. 
40β Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 92 
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4.3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

  
 
 

4.3.1.  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 

 Πραγματική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
καταβολή εισφορών, με κεφαλαιοποίηση των κερδών και με τροπή του παθητικού σε 
κεφάλαιο. 
  Η αύξηση του κεφαλαίου με καταβολή νέων εισφορών δεν επιτρέπεται, εάν 
το κεφάλαιο της εταιρίας ( αρχικό ή μετά από αύξηση) καταβάλλεται τμηματικά και 
δεν έχει ακόμα αποπληρωθεί. Η αύξηση επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή μόνο μετά 
την δημοσίευση της πρόσκλησης προς τους μετόχους για την πληρωμή της 
τελευταίας οφειλόμενης δόσης. Προφανώς αυτό δεν ισχύει όταν πρόκειται για 
αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου ( άρθρο  12 παρ. 2 στοιχ. η). 
 Η πραγματική αύξηση του κεφαλαίου με καταβολή εισφορών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους, είτε με την έκδοση νέων μετοχών, είτε με την 
αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που ήδη υπάρχουν. Στην πρώτη 
περίπτωση , όλες οι νέες μετοχές πρέπει να είναι ίσης μεταξύ τους ονομαστικής 
αξίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είναι ίσης αξίας και με τις μετοχές 
παλαιότερων εκδόσεων. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να ενσωματώνουν παρόμοια 
δικαιώματα με αυτά των μετοχών προηγούμενων εκδόσεων( μπορεί να εκδοθούν ως 
κοινές ή προνομιούχες , ονομαστικές ή ανώνυμες κ.λπ). Οι νέες μετοχές μπορούν να 
εκδοθούν στο άρτιο ή πάνω από το άρτιο (άρθρο 14 ), ουδέποτε όμως κάτω από το 
άρτιο41. 
 Στη δεύτερη περίπτωση , όταν δηλαδή γίνει αύξηση του κεφαλαίου με αύξηση 
της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών, πρέπει, αρχικά να συμφωνούν σε 
αυτό όλοι οι μέτοχοι και μετέπειτα, η αύξηση να είναι ισόποση για όλες τις μετοχές. 
Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής δεν επιτρέπεται 
να υπερβεί το ποσό των 100 ευρώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ. 265 
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4.3.1.2 Αρμόδιο για την λήψη της όργανο 

 
 

 
 
α) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου 
 
 Επειδή το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου καθορίζεται στο καταστατικό και 
αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την ύπαρξη και τη λειτουργία της εταιρίας, 
αλλά και για την προστασία των τρίτων, η αύξηση του είναι καταρχήν δυνατή μόνο 
με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων( άρθρο 34 παρ. 1 στοιχ. α) και 
τροποποίηση του καταστατικού. Επειδή μάλιστα ο νόμος θεωρεί ότι η αύξηση του 
κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα ουσιώδες ζήτημα και αποτελεί σοβαρή τροποποίηση του 
καταστατικού, την υπάγει στην αρμοδιότητα της εξαιρετικής γενικής συνέλευσης των 
μετόχων, που συνεδριάζει και αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 
(άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2)42    

 Αν η εταιρία υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο, η αύξηση πρέπει να εγκριθεί και 
με απόφαση της Διοίκησης (άρθρο 4 παρ. 2) και να δημοσιευτεί( άρθρο 7α στοιχ. ε) , να 
γίνει η καταχώρηση δηλαδή μαζί με την διοικητική απόφαση στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιριών και να δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της 
ΕτΚ (άρθρο 7β παρ.1). 
 Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρίας δεν υπερβαίνει τα 3,000,000 
ευρώ, η απόφαση της εξαιρετικής γενικής συνέλευσης δεν υπόκειται  σε διοικητικό 
έλεγχο και η καταχώρηση στο ΜΑΕ γίνεται μετά από τυπικόν μόνο έλεγχο των 
σχετικών στοιχείων( άρθρο 4 παρ. 2α ). Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο μετά 
την αύξηση του θα υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ, πρέπει ερμηνευτικά να γίνει 
μάλλον δεκτό ότι απαιτείται και έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης. 
 Η απόφαση του αρμόδιου για την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου, πρέπει να 
ορίζει το ποσό της αύξησης, τους όρους έκδοσης των νέων μετοχών και τον αριθμό, 
το είδος και την ονομαστική τους αξία , ακόμη , την τιμή διάθεσης και την προθεσμία 
κάλυψης τους (άρθρο 13 παρ. 5). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.266 



 46

 Η εξαιρετική γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτήσει το 
διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό , μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή σε 
περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, για το επιτόκιο και τον 
τρόπο προσδιορισμού του (άρθρο 13 παρ. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου 
 
 
    Αύξηση με απόφαση της συνήθους γενικής συνέλευσης των μετόχων 
 
 
 Με σκοπό την διευκόλυνση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των 
ανώνυμων εταιριών, ο νομοθέτης επέτρεψε να πραγματοποιείται αυτή σε ορισμένες 
περιπτώσεις και χωρίς τροποποίηση καταστατικού. Αυτό όμως είναι δυνατόν, εφόσον 
υπάρχει στο καταστατικό της εταιρίας σχετική πρόβλεψη για την αύξηση και 
ορίζονται οι όροι πραγματοποίησής της. Έτσι είναι δυνατόν το καταστατικό να 
αναθέσει την αύξηση του κεφαλαίου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από 
τη σύσταση της εταιρίας, στην αρμοδιότητα της συνήθους γενικής συνέλευσης των 
μετόχων (άρθρο 13 παρ.2). Καθώς η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης δεν 
αποτελεί τροποποίηση καταστατικού και σε κάθε περίπτωση δεν απαιτείται έγκριση 
της από την Διοίκηση. Περιορισμός ισχύει πάντως ως προς το ποσόν της αύξησης, το 
οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου 
κεφαλαίου (άρθρο 13 παρ. 2). Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να 
υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β43. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.266 
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Κατ’εξαίρεση, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ¼ του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση  του απαιτείται απόφαση, όχι 
της συνήθους, αλλά της γενικής συνέλευσης των μετόχων και ανάλογη τροποποίηση 
της σχετικής με το μετοχικό κεφάλαιο ρήτρας του καταστατικού ( βλ. άρθρο 13 παρ. 
4 στοιχ. α). Το ίδιο ισχύει και όταν οι υπό έκδοση μετοχές προϋποθέτουν 
τροποποίηση καταστατικού, όπως π.χ., όταν πρόκειται για έκδοση προνομιούχων 
μετοχών, μετοχών με δικαίωμα διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου κ.λπ. 
    
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3. Αύξηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 Ο νόμος επιτρέπει την ανάθεση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην 
αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου. Αυτό για λόγους σκοπιμότητας, καθώς η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων από την γενική συνέλευση είναι αργή και υπάρχει 
κίνδυνος να μην μπορέσει η εταιρία να επωφεληθεί, όταν εμφανιστούν κάποιες 
ευνοϊκές για αυτήν περιστάσεις σε δεδομένη χρονική στιγμή. 
 Η ανάθεση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας στο διοικητικό συμβούλιο 
μπορεί να γίνει με πρόβλεψη του καταστατικού ή με απόφαση της ίδιας της γενικής 
συνέλευσης των μετόχων ( άρθρο 13 παρ 1 στοιχ α,β,γ). Αν και ο νόμος δεν το ορίζει 
ρητά, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την ανάθεση, 
πρέπει να ληφθεί με όρους αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, αφού με τέτοιους 
όρους υποχρεούται κατά το νόμο και η ίδια γενική συνέλευση να λάβει τη σχετική 
απόφαση( άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ . 2)44. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ. 267 
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Προϋποθέσεις για την έγκυρη αύξηση του κεφαλαίου από το διοικητικό 
συμβούλιο είναι πρώτον, να λάβει αυτό την απόφασή του με αυξημένη πλειοψηφία, 
δηλαδή με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του( άρθρο 13 
παρ. 1 στοιχ. α). Δεύτερον, να λάβει την απόφαση αυτή μέσα σε χρονικό διάστημα 
πέντε ετών από τη σύσταση της εταιρίας ή από την απόφαση της γενικής συνέλευσης 
, που παραχώρησε σε αυτό τη σχετική εξουσιοδότηση. Τρίτον, περιορισμός υπάρχει 
και ως προς το ποσόν της αύξησης. Αν πρόκειται για ανάθεση βάσει ρήτρας του 
καταστατικού, η αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής εξουσίας στο 
διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 13 παρ.1 στοιχ β εδ. 2). 
 Όταν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών και η γενική συνέλευση, 
εξαιρετική ή συνήθης, αποφασίζει αύξηση του κεφαλαίου ή αποφασίζει ανάθεση στο 
διοικητικό συμβούλιο της αρμοδιότητας για την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτείται 
και έγκριση της απόφασης αυτής από τους μετόχους της κατηγορίας, της οποίας τα 
συμφέροντα ενδεχομένως να θιγούν από την αύξηση. Τέτοια είναι , π.χ. η περίπτωση 
περιορισμού του ποσοστού συμμετοχής στα κέρδη λόγω της αύξησης του κεφαλαίου 
ή όταν εκδίδονται  νέες προνομιούχες μετοχές με μεγαλύτερα προνόμια , τα οποία θα 
προηγούνται των προνομίων, που απολαμβάνουν οι υπάρχοντες μέτοχοι. Η έγκριση 
πρέπει να αποφασιστεί από τους μετόχους της κάθε κατηγορίας σε ιδιαίτερη γενική 
συνέλευση, με τους όρους αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 
3,4 και 31 παρ.2 ( άρθρο 13 παρ.12). Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά 
όταν τουλάχιστον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, 
που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες 
παλιές και διαθέτουν στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο 
με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά 
συμμετοχής της κάθε κατηγορίας στο κεφάλαιο( άρθρο 13 παρ. 12 εδ. 2)45. 
 Όταν η απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας είναι 
ελαττωματική, άκυρες θα είναι και οι μετοχές που θα εκδοθούν με βάση την εν λόγω 
απόφαση. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός της μη εφαρμογής των γενικών 
διατάξεων που ορίζουν το αρμόδιο όργανο, τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται κ.λπ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.267 
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 Η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας 
δεν αποκλείεται να είναι και καταχρηστική. Αυτό μπορεί να συμβαίνει , όταν π.χ. η 
γενική συνέλευση αποκλείσει ή περιορίσει αυθαίρετα το δικαίωμα προτίμησης των 
μετόχων, όταν αποφασίζεται η αύξηση του κεφαλαίου με σκοπό την ανατροπή της 
αναλογίας δυνάμεων μέσα στην εταιρία σε περίπτωση , που οι μέτοχοι της 
μειοψηφίας δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αναλάβουν τις νέες μετοχές. 
 
 
 
 
 
4.3.4. Αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου 
 
 
 Για το ζήτημα της αναγκαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αξίζει να 
γίνει σύντομη αναφορά. 
 Κάθε νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αύξηση χωρίς λήψη απόφασης από 
τη γενική συνέλευση και αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης των υπαρχόντων 
μετόχων καθορίζοντας τα πρόσωπα, στα οποία θα παραχωρηθούν οι νέες μετοχές, 
είναι αμφίβολης συνταγματικότητας46.  
 Όμως στη χώρα μας έχουν εκδοθεί ορισμένοι νόμοι που προέβλεπαν την 
αναγκαστική αύξηση του κεφαλαίου, οι οποίοι κρίθηκαν συνταγματικοί από την 
νομολογία και από μεγάλο μέρος της θεωρίας. 
  
 
 
Ανάληψη των μετοχών και καταβολή του νέου κεφαλαίου 
 
 
 Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και για την συγκέντρωση του αρχικού κεφαλαίου, πρέπει να γίνει ανάληψη 
των νέων μετοχών και καταβολή της αξίας τους. Η αύξηση θεωρείται ότι 
συντελέστηκε με την δημοσίευση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου ( της γενικής 
συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου) για την αύξηση και με την καταχώρηση 
της απόφασης αυτής στο ΜΑΕ, έστω και αν δεν έχει ακόμα καλυφθεί το μετοχικό 
κεφάλαιο. Η ανάληψη των νέων μετοχών δεν αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για 
την έγκυρη αύξηση του κεφαλαίου 
 
 
 
 
 
 
46 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.268 
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4.3.5.  Αύξηση με κεφαλαιοποίηση των κερδών 
 
 Υπάρχει η δυνατότητα το ποσό των κερδών που απομένει μετά την κράτηση 
ποσού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και μετά την διανομή πρώτου 
μερίσματος, να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά από απόφαση της  
γενική συνέλευση των μετόχων με όρους αυξημένης πλειοψηφίας (σύμφωνα με το 
άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ.2). Στην προκειμένη περίπτωση τα νέα κεφάλαια δεν 
εισφέρονται από άλλα πρόσωπα, αλλά προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας, και 
αντί να διανεμηθεί στους μετόχους νέο μέρισμα γίνεται έκδοση νέων μετοχών και 
διανέμονται σε αναλογία με το ποσοστό των μετόχων.(άρθρο 45 παρ.3). 
 Επίσης υπάρχει και η περίπτωση όπου κατά κύριο λόγο θίγει τα συμφέροντα 
των μετόχων της μειοψηφίας. Αυτό γίνεται, διότι  όταν υφίσταται πλειοψηφία του 
65% του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , υπάρχει πιθανότητα να αποφασιστεί η 
κεφαλαιοποίηση και του πρώτου μερίσματος του 35% των καθαρών κερδών, με τον 
τρόπο της έκδοσης νέων μετοχών, οι οποίες παραδίδονται δωρεάν δικαιούχους 
μετόχους, αντί για πρώτο μέρισμα( άρθρο 3 παρ. 2). Οπότε , επειδή αυτός ο τρόπος 
ζημιώνει τους μετόχους της μειοψηφίας πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν 
πραγματικά εξυπηρετείται εταιρικό συμφέρον και είναι πλήρως τεκμηριωμένη. 
 
 
 
 
4.3.6. Αύξηση με τροπή του Παθητικού Κεφαλαίου 
 
 
 Είναι εφικτό να υπάρξει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης 
εταιρίας και με τροπή του παθητικού της σε κεφάλαιο. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπους47: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ. 276 
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 α) Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό, αρχικά μέσω της μετατροπής μετατρέψιμων 
ομολογιών σε μετοχές. Όταν μια A.E. έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση 
μετατρέψιμων μετοχών, οι ομολογιούχοι δανειστές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 
την ανταλλαγή των ομολογιών τους με μετοχές. Έχει γίνει δηλαδή αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου μέσω της μετατροπής ομολογιών σε αντίστοιχο αριθμό μετοχών από τους 
μετόχους. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να 
προσαρμόσουν τη ρήτρα του καταστατικού, που αναφέρεται στο κεφάλαιο και να 
προβεί σε δημοσίευση του γεγονότος ότι πραγματοποιήθηκε η αύξηση, στο Τεύχος 
ΑΕ και ΕΠΕ της ΕτΚ (άρθρο 3α παρ. 4). Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου στην 
προκειμένη περίπτωση αυτή είναι ισόποση με το άθροισμα της ονομαστικής αξίας 
των μετοχών που θα παραχωρηθούν στους ομολογιούχους δανειστές και δεν 
θεωρείται ότι είναι τροποποίηση καταστατικού βάσει νόμου( άρθρο 3α παρ 4, 5) 
 
 
 β) Η μετοχοποίηση των χρεών μιας ανώνυμης εταιρίας είναι μια άλλη μέθοδος 
αύξησης κεφαλαίου η οποία μπορεί να συμβάλει αρκετά σημαντικά στην εξυγίανση 
της εταιρίας.(Ν.1386/1983). Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρία έρχεται σε 
συνεννόηση με τους πιστωτές της , έτσι μειώνεται το παθητικό της και δεν έχει 
επιβάρυνση επιπλέον τόκων. 
  
 
 
 
4.3.7. Αύξηση Κεφαλαίου υπό αίρεση 
 
  

Η αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεση θεωρείται μία ιδιαίτερη μορφή αύξησης. Σε 
αυτήν την περίπτωση παραχωρείται από την εξαιρετική γενική συνέλευση των 
μετόχων δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) στα μέλη του Δ.Σ. 
αλλά και σε άλλους εργαζόμενους , κυρίως υψηλόβαθμους με διευθυντικά στελέχη 
της εταιρίας, που έχει σαν αποτέλεσμα η αύξηση του κεφαλαίου να εξαρτάται από 
την άσκηση του δικαιώματός τους αυτού (άρθρο 13 παρ.13)48.  
  
 
 
 
 
 
 
 
48 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.278 
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4.4  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Η ονομαστική ή λογιστική αύξηση του κεφαλαίου συντελείται με την 

κεφαλαιοποίηση αφανών ή εμφανών (έκτακτων) αποθεματικών. Επιτρέπεται να 
ορίζεται από το καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης 5ετίας από την 
σύσταση της εταιρίας, το Δ.Σ έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.  
1)Να προσφεύγει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με έκδοση νέων 
μετοχών για ποσό , που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, 
2)Να προσφεύγει σε έκδοση ομολογιακού δανείου μέσω της έκδοσης ομολογιών   
μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ½ του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α Ν.2190/192049. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει σαφές ότι οι παραπάνω εξουσίες μπορούν 
να εκχωρούνται στο Δ.Σ και με απόφαση της Γ.Σ., ακόμα και στην περίπτωση όπου 
δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο αρχικό καταστατικό της εταιρίας. 

Στην περίπτωση του ομολογιακού δανείου, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να 
αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου , που είναι καταβλημένο κατά την 
ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ., επίσης η συγκεκριμένη εξουσία και το ύψος 
του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου 
κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. 

Επίσης, στην περίπτωση όπου η εταιρία αποφάσισε την τροποποίηση άρθρου 
του καταστατικού, ώστε να περιληφθούν οι παραπάνω εξουσίες του Δ.Σ., το μετοχικό 
κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβλημένο 
κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο μητρώο Α.Ε. της απόφασης της αρμόδιας 
αρχής, που ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού και το 
ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου 
κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή της που 
λαμβάνεται σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του ν. 2190/1920, να 
αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων 
μετοχών, συνολικά μέχρι το 5πλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, κατά την διάρκεια της 
πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας μόνο. Επίσης είναι χαρακτηριστικό 
ότι απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να 
αναγράφουν σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή δημοσίευμα, ως κεφάλαιο το ποσό 
για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές  το Δ.Σ ή η Γ.Σ 
άρθρο 13 ν.2190/1920. 
 Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 13 ν.2190/1920 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 ν.2190/1920 50. 
 
 
  49 Βλ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,1999 σελ. 143 
  50 Βλ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,1999 σελ. 145 
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4.4.1. Αύξηση του Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αφανών αποθεματικών 
 
 
 Ο νόμος έχει συγκεκριμένες διατάξεις του ν. ΚΝ 2190/1920 για τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, όπου δίνεται η δυνατότητα να γίνει 
ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αφανών 
αποθεματικών.  Υπάρχουν δύο κατηγορίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσω 
κεφαλαιοποίησης αφανών αποθεματικών: 
 
 
 
 
 Πρώτον,  στην περίπτωση που τα αφανή αποθεματικά δημιουργούνται από 
την εμφάνιση στον ισολογισμό των περιουσιακών στοιχείων του παγίου ενεργητικού 
της εταιρίας με αξία μικρότερη από την πραγματική, βάσει νόμου δεν είναι επιτρεπτή 
η αναπροσαρμογή της αξίας τους με πρωτοβουλία της γενικής συνέλευσης των 
μετόχων. Περίπτωση αναπροσαρμογής υπάρχει μόνο όταν αυτό προβλέπεται από τον 
νόμο(άρθρο 43 παρ.9). Για φορολογικούς λόγους γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κάθε τέσσερα χρόνια(άρθρο 21). Ο νομοθέτης 
δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη πρόβλεψη και για αυτό το λόγο τον πρώτο λόγο έχει η 
γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία για την αναπροσαρμογή51.  

Δεύτερον, όταν τα αφανή αποθεματικά της ανώνυμης εταιρίας σχηματίζονται 
με άλλους τρόπους, π.χ. με τη αναγραφή στοιχείων του ενεργητικού, με υπερβολικές 
αποσβέσεις ή με εξόγκωση στοιχείων του παθητικού, κάτι το οποίο δεν απαγορεύεται 
από το νόμο, η κεφαλαιοποίηση τους είναι από την μία πλευρά εφικτή, πάντοτε όμως 
στο πλαίσιο του ΚΝ 2190/1920. Μετά την ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου, το 
διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να τροποποιήσει την περί κεφαλαίου διάταξη 
του καταστατικού, ώστε να εμφανίζεται αυτό, όπως προσαρμόστηκε μετά την αύξησή 
του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ.279 
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4.4.2. Αύξηση του Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των εμφανών αποθεματικών 

 
 
 Με βάση τον νόμο ο οποίος υπάρχει (2190/1920) δεν υφίσταται πρόβλεψη για 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας με την μορφή της 
κεφαλαιοποίησης των φανερών αποθεματικών της. Μέσω αυτού του νόμου όμως 
προκύπτει ένας περιορισμός μόνο από την εξαίρεση από την δυνατότητα της 
κεφαλαιοποίησης, του τακτικού αποθεματικού του άρθρου 44 και των αποθεματικών 
ειδικού προορισμού 45.  Μέσω αυτού του τρόπου μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι 
μπορεί να επιτραπεί η κεφαλαιοποίηση κάθε άλλου είδους φανερών τακτικών 
αποθεματικών, όπως αυτά τα οποία σχηματίζονται από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο.  
 Συγκεκριμένη πρόβλεψη υπάρχει στο άρθρο 1 του ΑΝ 148/1967 ό οποίος 
αποτελεί έναν ειδικό φορολογικό νόμο όπως έγινε μετά την τελευταία του 
τροποποίηση, ορίζει ότι γίνεται επιτρεπτή η κεφαλαιοποίηση έκτακτων εμφανών 
αποθεματικών σε δύο περιπτώσεις(εξαιρούνται το τακτικό αποθεματικό και το 
αποθεματικό ειδικού προορισμού) , πρώτον όταν η αναλογία των αποθεματικών 
αυτών ως προς το μετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3/10 και δεύτερον, ανά πέντε έτη 
ανεξαρτήτου ποσού από την εκάστοτε τελευταία κεφαλαιοποίηση52. 
 Η εταιρία θα πρέπει να προβεί σε δωρεάν διανομή μετοχών στους μετόχους  
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό το γεγονός πρέπει 
να γίνει κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης από την γενική συνέλευση για την 
ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μέτοχοι αυτοί είχαν ήδη δικαίωμα 
συμμετοχής στο ποσό της υπεραξίας της περιουσίας της επιχείρησης, και αυτό 
προϋπήρχε της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση.  
 Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση όπου εκτός από την έκδοση νέων μετοχών , 
η ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την αύξηση 
της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ 280 
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4.5 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
       
 Δεν αποκλείεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και 
αυτό για τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο (ανώνυμες εταιρίες) και 
έχουν μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η γενική 
συνέλευση είναι αυτή η οποία αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
στις εισηγμένες εταιρίες. 

Πριν από αυτό όμως υποβάλει το διοικητικό συμβούλιο μια αναλυτική έκθεση 
μέσα στην οποία αναφέρονται το χρονοδιάγραμμα, οι επενδυτικοί στόχοι που έχουν 
τεθεί, καθώς και αναφορά στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο 
τρόπος που αξιοποιήθηκαν. Σε περίπτωση κατά την οποία την λήψη της απόφασης 
για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο(άρθρο 
13 παρ. 1 - 2190/1920) όλα τα παραπάνω στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν πρέπει να 
είναι καταγεγραμμένα στο σχετικό πρακτικό, το οποίο συνέταξε το διοικητικό 
συμβούλιο. 
 Σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις από τα 
προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης 
ή του διοικητικού συμβουλίου, όσον αφορά στην χρήση των αντληθέντων με την 
αύξηση κεφαλαίων, το διοικητικό συμβούλιο , με πλειοψηφία των ¾ των μελών του, 
έχει την δυνατότητα να πάρει απόφαση για τις αναγκαίες αποκλίσεις. Πρέπει στη 
συνέχεια να υπάρξει έγκριση αυτής της απόφασης από μέρους της γενικής 
συνέλευσης. Αυτή η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αφορά τις αναγκαίες 
αποκλίσεις από αυτά που είχαν αρχικά προβλεφθεί, είναι υποχρεωτικό να 
γνωστοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς( Ν.3016/2002 άρθρο 9 παρ. 3). Βασικός στόχος όλων τον 
παραπάνω είναι η προστασία των κεφαλαίων που θα αντληθούν, μέσω του ελέγχου 
στον οποίο υπόκεινται και την εξασφάλιση ότι αυτά τα κεφάλαια θα διατεθούν για 
τους σκοπούς που είχαν οριστεί αρχικά και όχι για σκοπούς οι οποίοι δεν είναι 
παραγωγικοί και στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας53.     
  Επίσης, η εισαγωγή για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο μετοχών εταιρίας 
εταιρίας η οποία δεν εμφανίζει αρκετή διασπορά μετοχών, προϋποθέτει αύξηση του 
μ/κ κατά 25% τουλάχιστον με δημόσιο εγγραφή. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρία 
στάδια, τα οποία είναι : 
 Αρχικά η εταιρία υποβάλλει αίτηση για έγκριση του ενημερωτικού της 
δελτίου, συνημμένως επίσης υποβάλλει: 
  
 
 
 
 
 
53 βλ Ελίζα Αλεξανδριδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τεύχος β’, σελ 281 
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α) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας 

που αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ, όπως 
επίσης και την απόφαση αυξήσεως του μ/κ(εφόσον η εισαγωγή γίνεται με αύξηση 
μ/κ). Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί και άλλη προγενέστερη αύξηση, 
προσκομίζεται επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ της εταιρίας 
με το οποίο πιστοποιείται η σχετική καταβολή , καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο 
του πρακτικού ΔΣ της ανακοίνωσης του πρακτικού προς το Υπουργείο ανάπτυξης με 
αντίστοιχο ΤΑΠΕΤ. 

 
β) Οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό 

ελεγκτή. 
 
γ) Νομικό και οικονομικό-λογιστικό έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή. 
 
δ) Αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου συνοδευόμενα από επιστολή 

υπογεγραμμένη από τα μέλη του ΔΣ της εταιρίας, με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν 
πλήρη γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου. 

 
ε) Επιστολή του Κύριου Αναδόχου, στην οποία βεβαιώνει ότι ανέλαβε 

καθήκοντα αναδοχής , με δημόσια εγγραφή των μετοχών της εταιρίας στο 
Χρηματιστήριο.     
 
 Όλα τα παραπάνω ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ και στην 
συνέχεια εγκρίνεται το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου από το ΔΣ του ΧΑΑ, 
ως προς την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.  
 Στην συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής, η εταιρία μέσω 
του κύριου αναδόχου, ζητεί την έγκριση της εισαγωγής των μετοχών της στο ΧΑΑ. 
Για αυτό τον λόγο υποβάλλεται στο ΔΣ του ΧΑΑ ,α) κατάσταση που θα απεικονίζει 
την μετοχική σύνθεση της εταιρίας και στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία 
όλων των προσώπων που απέκτησαν ή πρόκειται να αποκτήσουν μετοχές κατά την 
διαδικασία εισαγωγής, β) επιστολή με την οποία προσδιορίζεται η τιμή έναρξης 
διαπραγμάτευσης των κατηγοριών μετοχών που εισάγονται, η οποία δεν μπορεί να 
διαφέρει από την τιμή διάθεσής τους53β. 

 

 

 

 

53β Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 111 
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 Μετέπειτα θα ζητηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών, για αυτό τον 
λόγο η εταιρία είναι υποχρεωμένη, μέσω του Κύριου Αναδόχου να υποβάλλει στο 
ΧΑΑ: 

 

 

 α) την έγκριση τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού της περί 
μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτή θα προκύπτει από επικυρωμένο αντίγραφο της 
ανακοίνωσης της Νομαρχίας της έδρα της. 

 β) πιστοποίηση, από επικυρωμένο πρακτικό του ΔΣ, της ολοσχερής 
καταβολής του ποσού της αύξησης κεφαλαίου, συνοδευόμενη από σχετική 
ανακοίνωση της νομαρχίας, 

 γ) Επιστολή με τη  οποία η εταιρία θα ορίσει ημερομηνία έναρξης 
διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο ΧΑΑ και θα βεβαιώσει ότι έχει αποστείλει 
στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών(ΚΑΑ) το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, σύμφωνα 
με τα άρθρα 76, 49 και 52 του Κανονισμού Συστήματος Άυλων Τίτλων(ΣΑΤ), όπως 
ισχύουν, έτσι ώστε κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης να έχουν 
πιστωθεί με τις αντίστοιχες ποσότητες όλες οι μερίδες των επενδυτών που είτε 
κατέχουν μετοχές πριν την δημόσια εγγραφή είτε απέκτησαν μετοχές, μέσω αυτής53γ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53γ Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 112 
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4.6 ΣΕΙΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (CHECK LIST) ΑΥΞΗΣΕΩΣ 
Μ/Κ54 

Α/Α Ενέργεια  Έλεγχος  

1. Απόφαση Δ.Σ για σύγκλιση Γ.Σ με θέμα την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου (και την αντίστοιχη τροποποίηση 
του καταστατικού) 

 

2. Προδικασία συγκλήσεως ΓΣ.  

3. Απόφαση ΓΣ επί της αυξήσεως του μετοχικού 
κεφαλαίου( και της αντίστοιχης τροποποιήσεως του 
καταστατικού) 

 

4. Υποβολή πρακτικού ΓΣ στην Νομαρχία εντός 
20ημέρου. Αίτηση εγκρίσεως τροποποιήσεως 
καταστατικού. Καταχώρηση στο ΜΑΕ. Δημοσίευση στο 
ΦΕΚ. 

 

5. Εμπρόθεσμη άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως.   

6. Εμπρόθεσμη καταβολή αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.  

7. Συνεδρίαση ΔΣ με θέμα την πιστοποίηση της 
καταβολής. 

 

8. Υποβολή πρακτικού ΔΣ στην Νομαρχία. Καταχώριση 
στο ΜΑΕ. Δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 

9. Έκδοση νέων μετοχών. Παράδοση στους μετόχους.  

 

 
 
 
 
 
 
 
54 Βλ. Ιωάννης Δρυλλεράκης , Ανώνυμες Εταιρίες , Πρακτική Εφαρμογή 2008, σελ. 86 
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4.7 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
 
 
 Αρχικά θα ήταν ορθό να αναφέρουμε ότι η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί 
τροποποίηση του άρθρου 5 που αναφέρεται στο κεφάλαιο του Καταστατικού της 
Εταιρίας. Η σχετική απόφαση συγκαταλέγεται στις αποφάσεις τις ΓΣ και προϋποθέτει 
αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία. Ως απαρτία ορίζεται στα 2/3 του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου  για την αρχική συνεδρίαση, στο ½ για την πρώτη επαναληπτική και για 
την δεύτερη επαναληπτική, ειδικά περί αυξήσεως κεφαλαίου, στο 1/5. Τρίτη 
επαναληπτική δεν προβλέπει. Άρα εάν δεν εμφανισθεί στην Γενική Συνέλευση 
αριθμός μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 1/5 των ψήφων, δεν είναι δυνατή η 
αύξηση κεφαλαίου και οι εταιρίες, που δεν κατορθώνουν να συγκεντρώσουν τον 
απαραίτητο αυτό αριθμό, αδυνατούν να προσφύγουν σε άντληση κεφαλαίων από τους 
μετόχους και θα προσφύγουν σε δανεισμό, ως μόνη εναλλακτική πηγή 
χρηματοδοτήσεως55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55  Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 123 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. 
 
 
 Για να πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. θα 
πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα56: 
 

1. Πρακτικό Δ.Σ. με οποίο θα προσκαλούνται οι μέτοχοι σε έκτακτη Γ.Σ. Το 
πρακτικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό όταν είναι σίγουρο ότι στην Γ.Σ. θα 
παρευρεθούν μέτοχοι που θα εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, και φυσικά όταν η αύξηση γίνεται από το ίδιο το Δ.Σ. 

 
 
2. Γίνεται εντός 20 ημερών το πρακτικό της Γ.Σ. με το οποίο αποφασίζεται 

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα 
εκδοθούν θα πρέπει να είναι ίση. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται αν οι 
μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι ανώνυμες ή ονομαστικές. 

 
 

3. Αντίγραφο του πρακτικού της Γ.Σ. αποστέλλεται στην Νομαρχία για να 
δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. 

 
 
4. Κατατίθενται τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν την κάλυψη του 

μετοχικού κεφαλαίου αναλάβουν οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι( δικαίωμα 
προτίμησης), τα λεφτά μπορούν να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό 
αμέσως, ενώ αν την αύξηση καλύψουν τρίτοι, τα λεφτά κατατίθενται σε 
προθεσμία 1 έως 4 μηνών. Σε κάθε περίπτωση το καταθετήριο θα πρέπει να 
φέρει το όνομα κάθε μετόχου, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από τους 
ελεγκτές του Υπουργείου Εμπορίου. 

 
 

5. Εντός 15 ημερών από την απόφαση αύξησης του Μ.Κ. από την Γενική 
Συνέλευση και πριν την υποβολή του πρακτικού στην αρμόδια διεύθυνση 
εμπορίου θα πρέπει να πληρωθεί στην Δ.Ο.Υ. ο φόρος συγκέντρωσης 
κεφαλαίου. Μαζί με το εις τριπλούν αυτό έντυπο, προσκομίζεις και το 
πρακτικό της Γ.Σ. σε δύο αντίγραφα προκειμένου ένα να κρατήσει η ΦΑΕ και 
ένα να δωθεί θεωρημένο από αυτήν. Μετά προσκομίζεις στο μητρώο Μ3, 
εξουσιοδότηση, ανακοίνωση της νομαρχίας. 
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6. Εντός 1 μηνός από την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα θα πρέπει να 
γίνει πρακτικό Δ.Σ. για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. 
Θα πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί των γραμματίων είσπραξης της 
τράπεζας, καθώς και αν οι μετοχές είναι ονομαστικές ή ανώνυμες. 

 
 

7. Εντός 20 ημερών αποστέλλεται το παραπάνω πρακτικό στην Νομαρχία 
προκειμένου να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.      

 
 
8. Εν συνεχεία το Υπουργείο Εμπορίου αποστέλλει ελεγκτές, με εντολή    
ελέγχου, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο που απαιτείται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 Βλ. Θεοφάνης Καραγιώργος- Ανδρέας Πετρίδης, Πρακτικά Θέματα Εταιριών , Θεωρία και Πράξη 
σελ.338 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί αυξήσεως  

του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ........... ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

«………………………………………………...»  

της ....................... 200...  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ............................................... συνήλθε σε 

συνεδρίαση σήμερα την .................... ημέρα ................................ και ώρα .......... στα γραφεία 

της εταιρίας επί της οδού ........................................ κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του 

........................................ 

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 

.................................................................... ........................................ και τα πρακτικά ετήρησε 

ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. ................... ..................... ........................................ 

Παρίσταντο οι κ.κ.: 

1. ........................................, Πρόεδρος 

2. ........................................, Σύμβουλος 

3. ........................................, Σύμβουλος 

4. ........................................, Σύμβουλος 

5. ........................................, Σύμβουλος 

[Δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν εμπροθέσμως κατά το Καταστατικό οι κ.κ. 

................................................................................] 

Παρόντων ........... μελών επί συνόλου ........... μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπαρχούσης 
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σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.  

 

Θ έ μ α :  Α ύ ξ η σ η   τ ο υ   μ ε τ ο χ ι κ ο ύ   κ ε φ α λ α ί ο υ   τ η ς 

ε τ α ι ρ ί α ς   χ ω ρ ί ς   τ ρ ο π ο π ο ί η σ η 1   τ ο υ   π ε ρ ί  

κ ε φ α λ α ί ο υ   ά ρ θ ρ ο υ   τ ο υ   Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ   τ η ς. 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την ανάγκη 

αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της 

αναγκών κατά τον συμφερότερο τρόπο. (Περιγράφεται η ανάγκη και εκτίθενται οι λόγοι της 

αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου).  

Δεδομένου ότι η αύξηση κυμαίνεται εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 1 

του Ν. 2190/1920 και το άρθρο .................... του Καταστατικού της εταιρίας2, [ -ή κατά 

περίπτωση- δεδομένου ότι η εξουσία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εκχωρήθηκε στο 

Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της .................... 

(ημερομηνία)....................3], αποφασίζεται εντός της περιόδου που προβλέπουν οι ως άνω 

διατάξεις4, τα δε αποθεματικά της εταιρίας δεν υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου5, μπορεί να αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς ανάγκη 

προσφυγής στη Γενική Συνέλευση ή τροποποίησης του Καταστατικού, διαδικασία η οποία θα 

επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωσή της.  

 

Γενομένης ψηφοφορίας6 κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 

ομοφώνως7 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό .................... με 

έκδοση .................... ονομαστικών (ή ανωνύμων) μετοχών ονομαστικής αξίας .................... 

δρχ. εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας .................... ήτοι εν συνόλω .................... δρχ. ανά 

μετοχή .  

Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει τοις μετρητοίς με άμεση καταβολή του 

συνολικού ποσού8. Εάν δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου η αύξηση, θα ισχύσει μέχρι του ποσού 

που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένου του άρθρ. 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920.  

Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της εταιρίας .................... της 

Τράπεζας .................... σύμφωνα με το άρθρο .................... του Ν. 2190/1920. Η καταβολή 

πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών9 από σήμερα και μπορεί να παραταθεί 
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κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.  

Το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί εντός μηνός από της 

ημερομηνίας της παρούσας αποφάσεως.10 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην υποβολή της 

παρούσας αποφάσεως στην Εποπτεύουσα Αρχή προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε. για 

την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας (άρθρ. 7β παρ. 1 περ. ε Ν. 2190/1920). 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                            Ο Γραμματέας                            

Τα μέλη  

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 

 

Αθήνα .................... 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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Πρακτικό αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως για αύξηση κεφαλαίου  

με τροποποίηση Καταστατικού 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ....................  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

«……………………………………………………» 

ΤΗΣ .................... 200...... 

 

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ........................................ συνήλθαν 

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα την .................... του μήνα .................... του έτους 

.................... ημέρα της εβδομάδας στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού 

........................................ 

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στ ........................... και 

δημοσιεύθηκε ως εξής:  

1. στο υπ' αριθμ. .............................. Φύλλο σελ. .......... της Ημερησίας Πολιτικής 

Εφημερίδας στις ............................... 

2. στο υπ' αριθμ.  .............................. Φύλλο σελ. .......... της Ημερησίας Οικονονομικής 

Εφημερίδας στις ................................ και  

3. στο υπ' αριθμ.  .............................. ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας 

«......................................................................... Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. ............................ σε 

έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 

«................................ ....................................... Α.Ε.» με την από ......................... απόφασή 

του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «................................................................. 

Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την ........................... ημέρα ..................................... και 

ώρα ..................... στα γραφεία της εταιρίας στην ............................. οδός 

..................................... αριθμός .......... για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω 

θέμα: 

 

Θ Ε Μ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ 

Α ύ ξ η σ η   τ ο υ   μ ε τ ο χ ι κ ο ύ   κ ε φ α λ α ί ο υ   τ η ς   ε τ α ι ρ ί α ς   κ α ι   τ ρ ο π ο π ο 

ί η σ η   τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ    . . . . . . . . . .   τ ο υ   Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ   τ η ς 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να 

καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στηνΕλλάδα 

Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν 

έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την 

ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

Αθήνα ...................................200....... 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των 

γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων 

δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση.  
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Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα 

των δικαιουμένων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων και 

αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι 

εκάστου μετοχές. 

 

 

 

 

  

Μέτοχος Μετοχές- 

Ψήφοι 

Στοιχεία 

Αντιπροσώπου 

 1. ..............................του............κάτοικος............οδός................   ..............       .............. 

 

 2. ..............................του............κάτοικος............οδός............... 

 

 .............. 

 

      .............. 

 

 3. ..............................του............κάτοικος............οδός............... 

 

 .............. 

 

      .............. 

 

 4. ..............................του............κάτοικος............οδός............... 

 

 .............. 

 

      .............. 

 

 

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της 

εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση .................... μετοχές (..........) ήτοι [το σύνολο ή ποσοστό ...] του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία. 

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως 

της παρούσας Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε 

σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.  

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει το θέμα της ημερησίας διάταξης, που 
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περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και είναι το εξής:  

 

Θέμα: Α ύ ξ η σ η   τ ο υ   μ ε τ ο χ ι κ ο ύ   κ ε φ α λ α ί ο υ   τ η ς   ε τ α ι ρ ί α ς   κ 

α ι                τ ρ ο π ο π ο ί η σ η   τ ο υ   ά ρ θ ρ ο υ  . . . . . . . . . .  .τ ο υ   Κ α τ 

α σ τ α τ ι κ ο ύ  τ η ς. 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους επί της προτάσεως 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σχετικά με την ανάγκη αυξήσεως του μετοχικού 

της κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της αναγκών κατά τον 

συμφερότερο τρόπο και τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου .................... του 

Καταστατικού της. (Περιγράφεται η ανάγκη και εκτίθενται οι λόγοι της τροποποιήσεως του 

Καταστατικού, όπως τα αναλύει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το σχετικό κείμενο 

της οποίας παρατίθεται εν προκειμένω).1 

Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζητήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως2 την 

αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό .................... με έκδοση .................... 

ονομαστικών (ή ανωνύμων) μετοχών ονομαστικής αξίας .................... δρχ. εκάστης και υπέρ 

το άρτιον αξίας .................... ήτοι εν συνόλω .................... δρχ. ανά μετοχή και την 

τροποποίηση του άρθρου .................... του Καταστατικού της.  

Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει τοις μετρητοίς με άμεση καταβολή του 

συνολικού ποσού3. Εάν δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου η αύξηση, θα ισχύσει μέχρι του ποσού 

που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920.  

Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της εταιρίας υπ' αριθμ. 

..................... της Τράπεζας ................... σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Η 

καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών4 από σήμερα και μπορεί να 

παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.  

Το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί εντός μηνός από της 

ημερομηνίας της παρούσας αποφάσεως.5  

Η τροποποίηση του άρθρου .................... του Καταστατικού της εταιρίας έχει ως εξής:  

(Παρατίθεται το άρθρο όπως τροποποιείται)6. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε 

κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση 
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μαζί με τις προγενέστερες προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του 

Ν. 2190/1920 και τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί 

στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την 

έγκρισή της τροποποιήσεως και τη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.  

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο 

θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών 

της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό 

αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

       Ο Πρόεδρος                                                                                   

 

      Ο Γραμματέας  

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας. 

 

Αθήνα .................... 

Ο Πρόεδρος 
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Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και 

τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού 1 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  …-…-200..  

ΤΗΣ Α.Ε. «………»  

 

Στ.. ……… σήμερα ……  

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί 

μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού 

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τους 

λοιπούς μετόχους, ότι απαιτείται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για κάλυψη 

τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι ταμειακές ανάγκες της εταιρείας είναι ύψους 

……… (……) ευρώ και προτείνεται η λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

κατά το ποσό αυτό. 

                                                             

1 Εάν η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει και 

ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 289 του Κανονισμού του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία αποστέλλεται στο Χ.Α. ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης που θα αποφασίσει σχετικά, έτσι ώστε να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Αντίστοιχη Δημοσίευση πρέπει 

να υπάρχει και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Στην έκθεση αυτή θα αναφέρονται ο απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από τυχόν προηγούμενη αύξηση, 

οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, δεσμεύσεις  

των κυρίων μετόχων για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του κεφαλαίου κ.λπ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 

παρ. 1 του ν. 3016/02, στο άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τεθούν υπόψη των μετόχων και σχετική αναφορά πρέπει να περιλαμβάνεται στο πρακτικό της 

Γενικής Συνέλευσης μαζί με το πλήρες κείμενο της έκθεσης. 
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Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει τα 

ακόλουθα: 

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ……… (……) ευρώ με 

καταβολή μετρητών και έκδοση ……… (……) νέων ……… μετοχών, ονομαστικής αξίας 

…… (…) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης …… (…) ευρώ. *  

{* Εφόσον υπάρχει λόγος έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η τιμή διάθεσης των μετοχών μπορεί να 

ορισθεί είτε απ’ ευθείας από τη Γ.Σ. που αποφασίζει την αύξηση, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 

όμως χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος, εφόσον δοθεί σχετική 

εξουσιοδότηση σ’ αυτό από τη Γ.Σ. που αποφασίζει την αύξηση. (άρθρο 13, παρ. 6 του κ.ν. 2190/20)} 

 ορίζεται πάντοτε από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.) 

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ……… (……) διαιρούμενο σε ……… (……) 

……… μετοχές, ονομαστικής αξίας …… (…) ευρώ εκάστης. 

2. Ορίζει προθεσμία ……… (…)**  μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και …-…-200..*** και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να 

παρατείνει σύμφωνα με το Νόμο την προθεσμία αυτή κατά ένα (1) ακόμη μήνα, εφόσον 

κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρείας. (βλέπε σχετικές σημειώσεις στο 

τέλος του παρόντος πρακτικού.) 

{** Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 η προθεσμία για την καταβολή του μετοχικού 

κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκαπέντε (15 ) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων 

(4) μηνών, από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (στην περίπτωση που η Γ.Σ. έχει 

εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να ορίσει αυτό την τιμή διάθεσης των μετοχών, η προθεσμία καταβολής του 

κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.). Σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου ως 

άνω άρθρου, εφόσον η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με τροποποίηση του καταστατικού, 

η προθεσμία για την καταβολή του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για ένα (1) ακόμη μήνα (η μηνιαία αυτή προθεσμία, δεν μπορεί να αρχίζει πριν την 

καταχώριση της αύξησης του κεφαλαίου στο Μητρώο Α.Ε.). Εφόσον δεν οριστεί στην απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης προθεσμία για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, θεωρείται ότι ισχύει η 

ανώτερη προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών που προβλέπεται στο νόμο, με δικαίωμα παράτασης αυτής 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά ένα (1) ακόμη μήνα.  

*** Σημειώνεται ότι εφόσον η Γενική Συνέλευση, όρισε προθεσμία για την καταβολή του μετοχικού 

κεφαλαίου μικρότερη των 4 μηνών (π.χ. 2 μήνες), το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να παρατείνει την 

προθεσμία αυτή πέραν του ενός (1) μηνός, εκτός αν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο από τη Γενική 

Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η παράταση της εν λόγω προθεσμίας γίνεται πάντοτε πριν από τη λήξη 

της, δεν μπορεί όμως να υπερβεί το ανώτατο όριο των πέντε (5) μηνών.} 

3. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά 

την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που 
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κατέχουν θα εγγράφονται για …… (…) νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.  

4. Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους (ή 

π.χ. τη μερισματαπόδειξη Νο. …) και το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, στην 

Τράπεζα ………. και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες 

εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό ………….., παραλαμβάνοντας από την 

Τράπεζα σχετική απόδειξη. 

5. Ορίζει ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω 

αύξηση, μέσα σε προθεσμία ……… (…)**** ημερών από σήμερα,***** ήτοι μέχρι και …-

…-200.. και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα 

εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρείας, να παρατείνει την προθεσμία αυτή όχι όμως 

πέραν της προθεσμίας που ορίστηκε ανωτέρω για την ολοσχερή καταβολή του μετοχικού 

κεφαλαίου. Επίσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.****** 

{**** Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/20 η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 

***** Ως ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους 

παλαιούς μετόχους, μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε ημερομηνία κρίνεται συμφέρουσα για την εταιρεία, 

όπως π.χ. από την επομένη ημέρα έγκρισης και καταχώρισης της τροποποίησης του καταστατικού και της 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο Μητρώο Α.Ε. ή από την επομένη ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ 

(ΤΑΕ-ΕΠΕ) της σχετικής πρόσκλησης των μετόχων κ.λπ. 

****** Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην ορίσει την προθεσμία μέσα στην οποία θα ασκήσουν οι 

παλαιοί μέτοχοι το δικαίωμά τους προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να 

εξουσιοδοτήσει προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή το κείμενο της 

παρ. 5 της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, θα έχει ως εξής: «Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, 

να καθορίσει την προθεσμία μέσα στην οποία, οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμά τους 

προτίμησης, στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης αυτής.»} 

6. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των ……… (…) ημερών και εφόσον οι 

παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη 

αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν 

την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους. 

7. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των ……… (…) μηνών για την ολοσχερή 

καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της 
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αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, 

σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20. 

8. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την 

ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους 

Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις 

μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

9. Την τροποποίηση του άρθρου …. του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας 

παραγράφου, που έχει ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ  …. 

- Με την από …-…-200.. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ……… (……) ευρώ με καταβολή μετρητών και 

έκδοση ……… (……) μετοχών, ονομαστικής αξίας …… (…) ευρώ εκάστης. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ……… (……) ευρώ και διαιρείται σε 

……… (……) μετοχές, ονομαστικής αξίας …… (…) ευρώ εκάστης. 

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει 

την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια 

εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν. 2190/20, το καταστατικό της 

εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. 

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό 

ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του, ανάλογα με τη ληφθείσα απόφαση από τη 

Γενική Συνέλευση, οφείλει, εάν δεν ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση προθεσμία για την 

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, να ορίσει την προθεσμία αυτή και 

να εγκρίνει το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης για τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 
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Εάν όμως ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος 

προτίμησης των παλαιών μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προβεί μόνο στην 

έγκριση της σχετικής πρόσκλησης για τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).  

Εφόσον στην πιο πάνω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρίστανται μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχών της εταιρείας, οι μέτοχοι αυτοί με δήλωσή τους 

που καταγράφεται στα πρακτικά, μπορούν να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση της προθεσμίας που 

ορίστηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

και την απόφασή τους για την απ’ αυτούς άσκηση ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του δικαιώματός 

τους αυτού. 

Για την ανωτέρω περίπτωση το εν λόγω πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται 

ανάλογα και καταγράφονται σ’ αυτό οι δηλώσεις των μετόχων.  

Στη συνέχεια αναφέρονται σχετικές αποφάσεις. 

 

 

Περίπτωση 1η:  

Στο ανωτέρω πρακτικό της Γ.Σ. μετά την απόφαση με αριθμό (8), ακολουθούν τα κάτωθι:  

«Στο σημείο αυτό οι παριστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο 

(100%) των μετοχών της, δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο και ότι 

έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τέθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η τήρηση της ως άνω 

προθεσμίας ούτε δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

Η Γενική Συνέλευση ακολούθως ομόφωνα εγκρίνει και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω.»  

 

Περίπτωση 2η:  

Στο ανωτέρω πρακτικό της Γ.Σ. μετά την απόφαση με αριθμό (8), ακολουθούν τα κάτωθι:  

«Στο σημείο αυτό ο μέτοχος κ. ........ που κατέχει το …% των μετοχών της εταιρείας, δηλώνει 

ότι δεν θα συμμετάσχει (ή π.χ. ότι θα συμμετάσχει κατά το ήμισυ της αναλογίας που δικαιούται) 

στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ότι παραιτείται από το δικαίωμά του 

αυτό, υπέρ των υπολοίπων μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
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Ακολούθως οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας που κατέχουν το …% των μετοχών της εταιρείας, 

δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την 

αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο και ότι θα καλύψουν αναλογικά και το μη 

αναληφθέν ποσό από το μέτοχο κ. ........ . 

Επίσης οι παριστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των 

μετοχών της, δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τέθηκε για την άσκηση του 

δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου δεν 

απαιτείται η τήρηση της ως άνω προθεσμίας ούτε δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο ΦΕΚ 

(ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

Η Γενική Συνέλευση ακολούθως ομόφωνα εγκρίνει και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω.» 

 

 

Περίπτωση 3η:  

Στο ανωτέρω πρακτικό της Γ.Σ. μετά την απόφαση με αριθμό (8), ακολουθούν τα κάτωθι:  

«Στο σημείο αυτό οι παριστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο 

(100%) των μετοχών της, δηλώνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου και ότι παραιτούνται από το δικαίωμά τους αυτό, υπέρ νέων επενδυτών 

που έχουν εκδηλώσει (ή π.χ. θα εκδηλώσουν) ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία. 

Επίσης δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τέθηκε για την άσκηση του 

δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου δεν 

απαιτείται η τήρηση της ως άνω προθεσμίας ούτε δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο ΦΕΚ 

(ΤΑΕ-ΕΠΕ).  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους, ότι υπάρχουν προτάσεις από 

τους κ.κ. ........... και .......... για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας κατά το ήμισυ έκαστος και προτείνει, μετά τις πιο πάνω δηλώσεις των μετόχων της 

εταιρείας, να δοθεί έγκριση για την κάλυψη από τους ανωτέρω της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η Γενική Συνέλευση ακολούθως ομόφωνα εγκρίνει και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω.» 
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Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αύξησης κεφαλαίου 
 
 

Στην Αθήνα σήμερα την .......... μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) .................... του 
.........., επαγγέλματος ...................., και κατοίκου Αθηνών, οδός .................... αριθ. 
.........., 2) .......... .................... του .........., επαγγέλματος ...................., και κατοίκου 
.................... Αττικής, οδός .................... αριθ. .......... και 3) .......... .................... του 
.........., επαγγέλματος ...................., και κατοίκου .................... Αττικής, οδός 
.................... αριθ. .......... συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 
 
1. Οι δύο πρώτοι των συμβαλλομένων δυνάμει του από .......... ιδιωτικού 
συμφωνητικού - εταιρικού, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία του Πρωτοδικείου 
Αθηνών με αύξοντα αριθμό .........., συνέστησαν ομόρρυθμη εμπορική εταιρία με την 
επωνυμία .................... και ΣΙΑ Ο.Ε. και με τον διακριτικό τίτλο ...................., με 
έδρα την Αθήνα και επί της οδού .................... αριθ. ..........  
Σκοπός της εταιρίας είναι η αντιπροσωπεία ξένων και ελληνικών οίκων για πάσης 
φύσεως μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών, η εισαγωγή και εμπορία τέτοιων 
μηχανημάτων και η ίδρυση συνεργείου συντηρήσεως και επισκευής τους καθώς και 
κάθε συναφής εργασία, την οποία από κοινού θα αποφασίσουν οι εταίροι, με 
κεφάλαιο ευρώ ...., με χρόνο διάρκειας της εταιρίας πέντε (5) έτη και με ποσοστό 
συμμετοχής στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της εταιρίας κατά 2/3 ο .......... 
.................... και 1/3 ο .......... .................... και υπό τους στο άνω συμφωνητικό 
διαλαμβανομένους λοιπούς όρους και συμφωνίες. 
 
 

1. Εν συνεχεία δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού υπό τον 
τίτλο Μεταβίβασις Εταιρικών Μεριδίων και Τροποποίησις , το οποίο 
νομοτύπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
με αύξοντα αριθμό .........., τροποποιήθηκε το άνω αναφερόμενο από 
.......... ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ομορρύθμου εταιρίας ως προς τα 
εξής:  
Με κοινή συμφωνία των εδώ συμβαλλομένων ο .......... .................... 
εκχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε το 1/3 εκ των ανηκόντων σε αυτόν 
2/3 των εταιρικών μεριδίων επί της ως άνω εταιρίας και όλα τα στο 
μερίδιο αυτού ανήκοντα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις στον 
.......... ...................., αντί συνολικού τιμήματος ευρώ .................. 
......................................., τα οποία έλαβα τοις μετρητοίς παρά του 
εκδοχέως.  
Κατόπιν της γενομένης κατά τα άνω εκχωρήσεως του 1/3 της εταιρικής 
μερίδας του .......... .................... προς τον .......... ...................., η εταιρία 
απέκτησε ένα ακόμη εταίρο και απαρτίζεται από τους στην αρχή του 
παρόντος συμβαλλομένους, υπό τους αυτούς ακριβώς όρους, οι οποίοι 
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διέπουν την άνω εταιρία και συμφωνήθηκαν δυνάμει του από .......... 
εταιρικού, με τις εξής τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν με κοινή συμφωνία 
των συμβαλλομένων.  
 Το άρθρο 1 τροποποιήθηκε και η επωνυμία της εταιρίας είναι 
.................... και ΣΙΑ Ο.Ε.. Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:  
Οι εδώ συμβαλλόμενοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες της εταιρίας κατά 
το λόγο της συμμετοχής εκάστου τούτων στον σχηματισμό του εταιρικού 
κεφαλαίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του ιδιωτικού συμφωνητικού 
συστάσεως της εταιρίας, ήτοι κατά ποσοστό 1/3 ο .......... ...................., 1/3 
ο .......... .................... και 1/3 ο .......... .....................  
Κατά την ίδια αναλογία θα μετέχουν αυτοί στην εταιρική περιουσία και 
στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρίας, μετά την οιονδήποτε τρόπο 
λύση της εταιρίας και επί πάντων των στοιχείων του ενεργητικού.  
Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:  
Διαχειριστές και Ταμίες της εταιρίας σε όλες τις σχέσεις και αναφορές 
αυτής με οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τραπεζών του Δημοσίου, 
παντός Οργανισμού Δημοσίου ή ιδιωτικού, ορίζονται οι .......... 
...................., .......... .................... και .......... ...................., οι οποίοι 
ενεργούντες ιδία έκαστος, δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους 
κάτω από την εμπορική επωνυμία, δυναμένων, όμως, προσκαίρως να 
εκπροσωπηθούν και με πληρεξούσιο. 
 
3. Στη συνέχεια δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού με τον 
τίτλο Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου - Τροποποίηση Καταστατικού Ο.Ε., 
το οποίο νομοτύπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών με αύξοντα αριθμό .........., τροποποιήθηκε το ανωτέρω από .......... 
ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ομορρύθμου εταιρίας ως προς τα εξής:  
Με κοινή συμφωνία όλων των εδώ συμβαλλομένων εταίρων αυξήθηκε το 
εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας από το ποσό των .................... ευρώ στο 
ποσό των .................... ευρώ, ήτοι αποφασίστηκε αύξηση του εταιρικού 
κεφαλαίου κατά .................... ευρώ. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως του 
εταιρικού κεφαλαίου, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του από .......... εταιρικού 
και ισχύει πλέον ως εξής:  
ρθρο 5: Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ 
................................... (....................), το οποίο έχει ήδη καταβληθεί κατά 
τα ως άνω εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας παρά των 
συμβαλλομένων και ειδικότερα ο κάθε εταίρος, κατέβαλε ποσό ευρώ 
.................... (3 x ....................). 
 
4. Δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποιητικού του 
καταστατικού ομορρύθμου εταιρίας, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία 
των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό .........., 
προέβησαν σε τροποποίηση και αύξηση εισέτι του εταιρικού κεφαλαίου 
από .................... στο ποσό των .................... ευρώ, ήτοι αύξησαν το 
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εταιρικό κεφάλαιο κατά .................... ευρώ, το οποίο κατέβαλαν μετρητοίς 
και ισομοιρίαν, δηλαδή κάθε εταίρος κατέβαλε το ποσό των ευρώ 
.................... Κατόπιν τούτου, το άρθρο 5 του από .......... εταιρικού 
τροποποιείται και ισχύει ως εξής:  
ρθρο 5: Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των .................... 
(....................) ευρώ, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο 
της εταιρίας παρά των συμβαλλομένων και ειδικότερα ο κάθε εταίρος 
κατέβαλε ποσό .................... (....................) .  
Επίσης, συμφώνησαν ότι σκοπός της εταιρίας, πέραν των αναγραφομένων 
στο από .......... συμφωνητικό, είναι και η αγορά - ανοικοδόμηση - 
εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και η πώληση τούτων. Επίσης, από 
κοινού συμφωνήθηκε ότι για την αγορά - ανοικοδόμηση - εκμετάλλευση 
ακινήτων, καθώς και για την πώληση τούτων, διαχειριστές ορίζονται και 
οι τρεις εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία είτε 
από κοινού είτε χωριστά έκαστος ενεργούντες.  
Κατόπιν τούτων, στο άρθρο 2 του από .......... εταιρικού προστίθεται 
εδάφιο που έχει ως εξής: Η αγορά ανοικοδόμηση - εκμετάλλευση 
ακινήτων καθώς και η πώληση .  
Επίσης στο άρθρο 7 του από .......... εταιρικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το από ……. ιδιωτικό συμφωνητικό, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως 
εξής: Οι αυτοί ως άνω διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την 
εταιρία και για την αγορά και πώληση ακινήτων ενεργούντες είτε από 
κοινού είτε ο καθένας . 
 
5. Στη συνέχεια, δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού, 
τροποποιητικού του καταστατικού ομόρρυθμης εταιρίας, το οποίο 
δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με 
αύξοντα αριθμό .........., προέβησαν στην αλλαγή της έδρας της εταιρίας, 
από την αρχική επί της οδού .................... αριθ. .......... στην οδό 
.................... αριθ. .......... στο Δήμο .................... και όρισαν ακόμα, ότι 
απαγορεύεται οιονδήποτε τρόπο η λύση της εταιρίας ή η μεταβίβαση των 
εταιρικών μεριδίων σε άλλους. 
 
6. δη με το παρόν, οι ως άνω συμβαλλόμενοι αποφασίζουν από κοινού την 
αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας από το ποσό των ευρώ ...................., 
στο ποσό των ευρώ ...................., ήτοι αποφασίζουν αύξηση του εταιρικού 
κεφαλαίου κατά ποσόν .................... ευρώ, το οποίο προέρχεται από 
κεφαλοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/92  έτους 
1996.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται το άρθρο 5 του .......... εταιρικού και 
ισχύει πλέον ως εξής:  
 
Άρθρο 5: Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ 
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................ (..............), το οποίο έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο Ταμείο 
της Εταιρίας από τους  
Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι όροι οι διαλαμβανόμενοι στο 
αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως Ομορρύθμου Εμπορικής 
Εταιρίας και ως έχουν κατά καιρούς τροποποιηθεί.  
Προς πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται 
νόμιμα από όλους τους συμβαλλομένους, όπως ακολουθει. 
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Νο 10. Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αύξησης κεφαλαίου 
 
Στην Αθήνα σήμερα την .......... μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) .................... του 
.........., επαγγέλματος ...................., και κατοίκου Αθηνών, οδός .................... αριθ. 
.........., 2) .......... .................... του .........., επαγγέλματος ...................., και κατοίκου 
.................... Αττικής, οδός .................... αριθ. .......... και 3) .......... .................... του 
.........., επαγγέλματος ...................., και κατοίκου .................... Αττικής, οδός 
.................... αριθ. .......... συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 
 
1. Οι δύο πρώτοι των συμβαλλομένων δυνάμει του από .......... ιδιωτικού 
συμφωνητικού - εταιρικού, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία του Πρωτοδικείου 
Αθηνών με αύξοντα αριθμό .........., συνέστησαν ομόρρυθμη εμπορική εταιρία με την 
επωνυμία .................... και ΣΙΑ Ο.Ε. και με τον διακριτικό τίτλο ...................., με 
έδρα την Αθήνα και επί της οδού .................... αριθ. ..........  
Σκοπός της εταιρίας είναι η αντιπροσωπεία ξένων και ελληνικών οίκων για πάσης 
φύσεως μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών, η εισαγωγή και εμπορία τέτοιων 
μηχανημάτων και η ίδρυση συνεργείου συντηρήσεως και επισκευής τους καθώς και 
κάθε συναφής εργασία, την οποία από κοινού θα αποφασίσουν οι εταίροι, με 
κεφάλαιο ευρώ ...., με χρόνο διάρκειας της εταιρίας πέντε (5) έτη και με ποσοστό 
συμμετοχής στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της εταιρίας κατά 2/3 ο .......... 
.................... και 1/3 ο .......... .................... και υπό τους στο άνω συμφωνητικό 
διαλαμβανομένους λοιπούς όρους και συμφωνίες. 

 
 
2. Εν συνεχεία δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού υπό τον τίτλο 
Μεταβίβασις Εταιρικών Μεριδίων και Τροποποίησις , το οποίο νομοτύπως 
δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 
.........., τροποποιήθηκε το άνω αναφερόμενο από .......... ιδιωτικό συμφωνητικό 
συστάσεως ομορρύθμου εταιρίας ως προς τα εξής:  
Με κοινή συμφωνία των εδώ συμβαλλομένων ο .......... .................... εκχώρησε, 
μεταβίβασε και παρέδωσε το 1/3 εκ των ανηκόντων σε αυτόν 2/3 των εταιρικών 
μεριδίων επί της ως άνω εταιρίας και όλα τα στο μερίδιο αυτού ανήκοντα δικαιώματα 
και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις στον .......... ...................., αντί συνολικού τιμήματος 
ευρώ .................. ......................................., τα οποία έλαβα τοις μετρητοίς παρά του 
εκδοχέως.  
Κατόπιν της γενομένης κατά τα άνω εκχωρήσεως του 1/3 της εταιρικής μερίδας του 
.......... .................... προς τον .......... ...................., η εταιρία απέκτησε ένα ακόμη 
εταίρο και απαρτίζεται από τους στην αρχή του παρόντος συμβαλλομένους, υπό τους 
αυτούς ακριβώς όρους, οι οποίοι διέπουν την άνω εταιρία και συμφωνήθηκαν 
δυνάμει του από .......... εταιρικού, με τις εξής τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν με 
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων.  
Το άρθρο 1 τροποποιήθηκε και η επωνυμία της εταιρίας είναι .................... και ΣΙΑ 
Ο.Ε..  
Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:  
Οι εδώ συμβαλλόμενοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες της εταιρίας κατά το λόγο της 
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συμμετοχής εκάστου τούτων στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 4 του ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως της εταιρίας, ήτοι 
κατά ποσοστό 1/3 ο .......... ...................., 1/3 ο .......... .................... και 1/3 ο .......... 
.....................  
Κατά την ίδια αναλογία θα μετέχουν αυτοί στην εταιρική περιουσία και στο προϊόν 
της εκκαθαρίσεως της εταιρίας, μετά την οιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρίας και επί 
πάντων των στοιχείων του ενεργητικού.  
Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:  
Διαχειριστές και Ταμίες της εταιρίας σε όλες τις σχέσεις και αναφορές αυτής με 
οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τραπεζών του Δημοσίου, παντός Οργανισμού 
Δημοσίου ή ιδιωτικού, ορίζονται οι .......... ...................., .......... .................... και 
.......... ...................., οι οποίοι ενεργούντες ιδία έκαστος, δεσμεύουν την εταιρία με 
την υπογραφή τους κάτω από την εμπορική επωνυμία, δυναμένων, όμως, προσκαίρως 
να εκπροσωπηθούν και με πληρεξούσιο. 

 
 
3. Στη συνέχεια δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού με τον τίτλο 
Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου - Τροποποίηση Καταστατικού Ο.Ε., το οποίο 
νομοτύπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα 
αριθμό .........., τροποποιήθηκε το ανωτέρω από .......... ιδιωτικό συμφωνητικό 
συστάσεως ομορρύθμου εταιρίας ως προς τα εξής:  
Με κοινή συμφωνία όλων των εδώ συμβαλλομένων εταίρων αυξήθηκε το εταιρικό 
κεφάλαιο της εταιρίας από το ποσό των .................... ευρώ στο ποσό των .................... 
ευρώ, ήτοι αποφασίστηκε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά .................... ευρώ.  
Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, τροποποιήθηκε το άρθρο 
5 του από .......... εταιρικού και ισχύει πλέον ως εξής:  
ρθρο 5: Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ................................... 
(....................), το οποίο έχει ήδη καταβληθεί κατά τα ως άνω εξ ολοκλήρου στο 
ταμείο της εταιρίας παρά των συμβαλλομένων και ειδικότερα ο κάθε εταίρος, 
κατέβαλε ποσό ευρώ .................... (3 x ....................). 

 
 
4. Δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποιητικού του 
καταστατικού ομορρύθμου εταιρίας, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία των 
εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό .........., προέβησαν σε 
τροποποίηση και αύξηση εισέτι του εταιρικού κεφαλαίου από .................... στο ποσό 
των .................... ευρώ, ήτοι αύξησαν το εταιρικό κεφάλαιο κατά .................... ευρώ, 
το οποίο κατέβαλαν μετρητοίς και ισομοιρίαν, δηλαδή κάθε εταίρος κατέβαλε το 
ποσό των ευρώ .................... Κατόπιν τούτου, το άρθρο 5 του από .......... εταιρικού 
τροποποιείται και ισχύει ως εξής:  
Αρθρο 5: Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των .................... 
(....................) ευρώ, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας 
παρά των συμβαλλομένων και ειδικότερα ο κάθε εταίρος κατέβαλε ποσό .................... 
(....................) .  
Επίσης, συμφώνησαν ότι σκοπός της εταιρίας, πέραν των αναγραφομένων στο από 
.......... συμφωνητικό, είναι και η αγορά - ανοικοδόμηση - εκμετάλλευση ακινήτων, 
καθώς και η πώληση τούτων. Επίσης, από κοινού συμφωνήθηκε ότι για την αγορά - 
ανοικοδόμηση - εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και για την πώληση τούτων, 
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διαχειριστές ορίζονται και οι τρεις εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την 
εταιρία είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος ενεργούντες.  
Κατόπιν τούτων, στο άρθρο 2 του από .......... εταιρικού προστίθεται εδάφιο που έχει 
ως εξής: Η αγορά ανοικοδόμηση - εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και η πώληση .  
Επίσης στο άρθρο 7 του από .......... εταιρικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 
……. ιδιωτικό συμφωνητικό, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι αυτοί ως άνω 
διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία και για την αγορά και πώληση 
ακινήτων ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας . 
 
 

5. Στη συνέχεια, δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού, τροποποιητικού 
του καταστατικού ομόρρυθμης εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία 
εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό .........., προέβησαν στην 
αλλαγή της έδρας της εταιρίας, από την αρχική επί της οδού .................... αριθ. .......... 
στην οδό .................... αριθ. .......... στο Δήμο .................... και όρισαν ακόμα, ότι 
απαγορεύεται οιονδήποτε τρόπο η λύση της εταιρίας ή η μεταβίβαση των εταιρικών 
μεριδίων σε άλλους. 
 
 

6. δη με το παρόν, οι ως άνω συμβαλλόμενοι αποφασίζουν από κοινού την αύξηση 
του κεφαλαίου της εταιρίας από το ποσό των ευρώ ...................., στο ποσό των ευρώ 
...................., ήτοι αποφασίζουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσόν 
.................... ευρώ, το οποίο προέρχεται από κεφαλοποίηση της διαφοράς 
αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/92 έτους 1996.  
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται το άρθρο 5 του .......... εταιρικού και ισχύει 
πλέον ως εξής:  
 
Αρθρο 5: Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ................ 
(..............), το οποίο έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρίας από 
τους .  
 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι όροι οι διαλαμβανόμενοι στο αρχικό 
ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρίας και ως έχουν 
κατά καιρούς τροποποιηθεί.  
Προς πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από 
όλους τους συμβαλλομένους, όπως ακολουθεί. 

 

ΠΗΓΗ EPIXEIRISIONLINE.GR 

TAXHEAVEN - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
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 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ Χ. 

ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13492/06/Β/86/15)  
για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών  

και με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων  

Εισαγωγή  

Η παρούσα ‘Εκθεση συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΥΙΟΙ Χ. 
ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων 
του άρθρου 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/20. Η παρούσα ‘Εκθεση θα υποβληθεί προς την 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για να συνεδριάσει 
και να αποφασίσει επί της προτεινόμενης αυξήσεως, την Παρασκευή 5η Δεκεμβρίου 
2008 και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας.  
 
Ποσό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου –Τιμή Διάθεσης  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφέρεται στην ανάγκη άντλησης 

κεφαλαίων συνολικού ύψους μέχρι € 35 εκατ. μέσω αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,96 εκάστης.  
H προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο τιμή διάθεσης για κάθε μία νέα μετοχή 
είναι η ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι € 0,96 ανά μετοχή. Με τιμή διάθεσης € 
0,96 ανά μετοχή θα εκδοθούν κατά ανώτατο όριο 36.458.333 νέες κοινές ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,96 η κάθε μια και το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ανώτατο όριο μέχρι του ποσού € 34.999.999,68. 
Εξυπακούεται ότι εφόσον η τιμή διάθεσης οριστεί ανώτερη της ονομαστικής αξίας, η 
τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών θα 
αχθεί στο ειδικό λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Με βάση 
τις κείμενες διατάξεις και το Καταστατικό της Εταιρείας, αρμόδιο όργανο για τον 
καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών είναι η Γενική Συνέλευση ή το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση.  
 
 
Περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων λόγω της 
συγχώνευσης  
 

Σε σχέση με την ενλόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό 
Συμβούλιο εισηγείται τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών 
μετόχων στην αύξηση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20 
για τους ακόλουθους ειδικούς λόγους:  
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Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Εταιρεία θα προβεί σε συγχώνευση με απορρόφηση 
της μητρικής της εταιρείας «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» και της θυγατρικής της τελευταίας 
«ΕΛΒΙΠΕΤ Α.Ε.» η δε σχετική απόφαση θα ληφθεί κατά την ίδια Γενική Συνέλευση 
της 5ης Δεκεμβρίου 2008 (θέματα ημερήσιας διάταξης 1-4) και χρονικά προηγείται 
της αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η 
οποία θα συζητηθεί ως 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην ίδια Γενική Συνέλευση. 
Ακολούθως, λόγω της ως άνω συγχώνευσης, οι μέτοχοι της «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» θα 
καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας με βάση τη σχέση ανταλλαγής μετοχών που 
περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο 
Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπει ότι οι μέτοχοι της μητρικής εταιρείας 
«ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» θα λάβουν για κάθε 0,646550 μετοχή τους στην «ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
Α.Ε.» μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας.  

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
απορροφώσας Εταιρείας κατά €21.230.760 με την έκδοση 22.115.375 μετοχών 
ονομαστικής αξίας € 0,96 η κάθε μία, η οποία θα ακολουθηθεί από μείωση, συνεπεία 
αποσβέσεως της αξιώσεως λήψεως μετοχών λόγω συγχύσεως, κατά το συνολικό 
ποσό €17.884.056 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών 
της απορροφώσας που κατέχει σήμερα η απορροφώμενη, ήτοι 18.629.225 μετοχές επί 
€ 0,96 ονομαστική αξία η κάθε μία και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,71% 
περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ακολούθως, πριν από την 
προτεινόμενη αύξηση με καταβολή μετρητών το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας θα ανέλθει μετά την ως άνω δι’ απορρόφησης συγχώνευση, αύξηση και 
μείωση λόγω συγχύσεως του μετοχικού κεφαλαίου, σε € 23.506.704 Ευρώ, 
διαιρούμενο σε 24.486.150 κοινές, άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, 
ονομαστικής αξίας € 0,96 η κάθε μία. Από τον αριθμό των μετοχών αυτών, 
22.115.375, κοινές άϋλες ονομαστικής μετά ψήφου μετοχές ονομαστικές αξίας €0,96 
εκάστης ανήκουν στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» 
στον κάθε ένα εξ αυτών αναλογικά προς τον αριθμό μετόχων που κατέχει σήμερα 
στην «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» αναπροσαρμοζόμενος με βάση την σχέση ανταλλαγής. Ο 
αριθμός των παραπάνω μετοχών με βάση την σχέση ανταλλαγής αντιστοιχεί σε 
ποσοστό κατά στρογγυλοποίηση 90,32% του νέου μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας που θα προκύψει μετά από την συγχώνευση, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές, 
ήτοι 2.370.775 κοινές άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας € 0,96 η 
κάθε μία συνεχίζουν να ανήκουν στους νυν μετόχους μειοψηφίας της Εταιρείας 
(δηλαδή όλοι οι σημερινοί μέτοχοι της Εταιρείας πλην της μητρικής «ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
Α.Ε.»). Υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης της προτεινόμενης αυξήσεως 
μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει 
τελικώς σε € 58.506.703,68 διαιρούμενο σε 60.944.483 κοινές άϋλες ονομαστικής 
μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,96 η κάθε μία.  

Δεδομένου ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών έχουν 

δηλώσει την πρόθεση τους όπως οι μέτοχοι της μητρικής εταιρείας «ΑΛΛΑΤΙΝΗ 

Α.Ε.» έχουν δικαίωμα  
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συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 

αναλογικά προς τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας τις οποίες θα αποκτήσουν με 

την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης σύμφωνα με την σχέση ανταλλαγής, είναι 

αναγκαίο να υπάρξει περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων 

μετόχων της Εταιρείας. Ο περιορισμός αυτός θα γίνει κατά το ποσοστό που 

αντιστοιχεί σήμερα στην συμμετοχή της μητρικής «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» και με βάση 

πάντοτε την σχέση ανταλλαγής που θα εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των 

συγχωνευομένων εταιρειών και επί της οποίας θα λάβουν οι σημερινοί μέτοχοι της 

«ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Έτσι, το 

Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης κατά 

το ποσό των € 31.611.999,36 (32.929.166 μετοχές Χ 0,96 ευρώ ανά μετοχή), ήτοι 

ποσοστό 90,32% που αντιστοιχεί στο ποσοστό επί του νέου μετά την συγχώνευση 

μετοχικού κεφαλαίου κατά το οποίο θα λάβουν μετοχές οι σημερινοί μέτοχοι της 

απορροφώμενης «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» και κατά το οποίο αντιστοίχως θα δικαιούνται 

αυτοί να συμμετάσχουν στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 

καταβολή μετρητών. .  

 
 
Συμπέρασμα - Πρόταση  

 
Για τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτει προς τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την παρούσα Έκθεση και αιτείται για 
τη λήψη σχετικής απόφασης για τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των 
υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας κατά τα προαναφερόμενα υπέρ των μετόχων της 
μητρικής εταιρείας «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» οι οποίοι με την ολοκλήρωση της δια 
απορροφήσεως συγχωνεύσεως θα καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας βάσει της σχέσης 
ανταλλαγής μετοχών τους κατά ποσοστό 90,32% την οποία θα εγκρίνουν οι γενικές 
συνελεύσεις των συγχωνευομένων εταιρειών.  

 
 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2008  
 

το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 
 
 
 

 



 86

ΑΡΘΡΟ 13 

 
  
1.Βάσει καταστατικού είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά την διάρκεια της πρώτης  
πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα 
με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου 
των μελών να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση των 
μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο57. 
 Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται 
μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που 
χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η συγκεκριμένη εξουσία. 
 Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από 
την γενική συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για 
κάθε ανανέωση και η ισχύ της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση 
αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 
7β.  
 
  
 
 
 
2.Στο καταστατικό υπάρχει η δυνατότητα να ορισθεί ότι κατά την διάρκεια της 
πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το 
δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 
παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την 
έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου 
 
 
 
 
 
 
3. Απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να 
αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως 
κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές 
το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση. 
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4. α) Κατ’εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρ. 1 και .2 όταν το 
αποθεματικό της εταιρίας, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβούν το ένα 
τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται 
απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του 
σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.  
 β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 
δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 
 
 γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο , σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της 
γενικής συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  
 
 
 
 
 
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο 
κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, ονομαστική 
αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 
 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με 
εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, 
παρέρχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό 
δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή 
τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 
 Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που 
αποφάσισε την αύξηση , για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει 
από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 15 ημέρες , οι 
μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα 
από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. 
 Σε περίπτωση κατά την οποί το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την ημερομηνία για την 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασης αυτής, 
ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 11 του παρόντος χρονικά όρια. 
 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία 
πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στη  οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το 
δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και Εταιριών περιορισμένης 
ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  
 Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος 
προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν 
μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της 
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προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν 
την απόφασή τους για την υπ’αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. 
 Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με 
συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή , εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο 
σύνολό τους. 
 
 
 
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το 
δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 5. 
 Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική /συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει 
τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος 
προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων 
μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β. 
  
 
 
 
7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της 
προηγούμενης παρ. 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς , για να προσφέρουν στους μετόχους σύμφωνα με την 
παραπάνω παρ. 5. 

   
 
 
 

8. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση 
που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , απαιτεί έγκριση της 
κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα, των οποίων τα 
δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. 
  Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται 
και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που 
προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2. Για την σύγκληση αυτής 
της συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή , την παροχή πληροφοριών, την αναβολή 
λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την γενική συνέλευση των 
μετόχων. 
 
 



 89

 
 
 
9.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 , 31 παρ.2 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως 
μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας καθώς 
και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, με 
την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της 
αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 7β. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον 
ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
1/10 των υφισταμένων μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών 
στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του εκδίδει το 
πιστοποιητικό δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε 
χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, 
αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του 
κεφαλαίου κατά το άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν 
τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ’αυτών η παράγραφος 5 του 
άρθρου αυτού.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 Βλ. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ, ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΕ, Τόμος 2β,2004, άρθρο 13.άρθρο 13α σελ. 63 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Οι τρόποι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αναπτύχθηκαν παραπάνω 
αποτελούν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης μιας αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου. Επειδή κάθε εταιρία αντιμετωπίζει πιθανώς με διαφορετικό τρόπο μια 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επιλέγει μια μέθοδο που θα την εξυπηρετεί 
περισσότερο από τις άλλες. Για αυτό το λόγο η  καλύτερη μέθοδος είναι αυτί η οποία  
οδηγεί στα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα και η επιλογή του τρόπου αύξησης είναι 
στην κρίση των ιδιοκτητών της εταιρίας.  
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