ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Γ
ν _( rrji.ii'.'· νόμου «Κύρωση Καταστατικού τη; .\wrnr,:
** |. r5t.'t*r με την επωνυμία <> Ελληνική Αναπτυξιακή
Ετσιρίχ Επενδύσεων Λ.Ε.».
Προ; τη Βουλή των Ελ/.ί)rwr
1. Ιστορικό και χαρακτηριστικά τη; Εταιρία;.
Η Ελληνική Κυβέρνηση, με σκοπό τη μεγιστοποίηση
τ<νν ο τελών του είναι δυνατόν να αντληθούν στα τλ αίσια
τ<·>ν υε**άλ.ων προμηθειών του δημοσίου. αποφάσισε να
συνδέσει τι; συμφωνία; για την προμήθεια του νέου μα
θητικού αειοσκάεου: για τι; ανάγκε; τη; Πολεμική; Λεεοτοείαε με συμφωνίε; αντισταθμιστικών οφελ.ών. Σκο
ποί το>ν συμφωνιών. αυτούν είναι η αξιοποίηση των δυ
νατοτήτων των προμηθευτώ1' να. συμβάλουν στην αναπτυ
ξιακή τροστεάθεια τη; χώρας, σετομε'ί; τροηγμένη; τε
χνολογία; ή υψηλών προτεραιοτήτων για την εθνική οι
κονομία. Ειδικότερα κρίθήκε σκόπιμο να επιδιωχθεί, με
ταξύ άλλων, η δέσμευση των προμηθευτών να αναλάβουν
επενδυτικέ; πρώτοβουλίε; και να αναπτύξουν επιχειρη
ματική δράση σε συναλλ.αγματοφόρά' προγράμματα στην
Ελλάδα, ώστε να προκύψουν τόσο "βραχυπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική οικονομία και
το ισοζύγιο πληρωμών.
Το σχέδιο Νόμου για τήν κύρωση του Καταστατικού
τη; «Ελληνική; Αναπτυξιακή; Εταιρία; Επενδύσεων Α.
Ε.»- και του Παεαρσήματά; του συντάχθηκε κατ’ εφαρ
μογή του άρθρου 35 των Συμβάσεων 5/S6 και 7/86 για
την προμήθεια των αεροσκαφούν F—16 και του κινητήρα
του;, από κοινού από εκπροσώπου; του Ελληνικού Δημο
σίου και των Αμερικανικό)'/ εταιριών General Dyna
mics. General Electric και Westinsrhouse στο διάστη
μα μεταξύ Ιανουάριου και Ιουνίου 1987. ΛΙονογράφηκε
«ad referendum» στι; 5 Ιουνίου, εγκρίθηκε από την Ε
πιτροπή Υπουργών για τα Αντισταθμιστικά Οφέλη κατά
τη συνεδρίασή τη; τηε 25 Ιουνίου 1987 και υπογράφηκε
από του; παραπάνω εκπροσώπου; στι; 29 Ιουνίου 1987.
Η Εταιρία συνιστάται σύμφωνα με το Ελληνικό Δί
καιο. έχει έδρα στην Αττική, διάρκεια 15 ετών και κε
φάλαιο 50 εκ. S καταβλητέο τμηματικά σε μία δεκαετία,
με άμεση καταβολή με την υπογραφή του Καταστατικού
2 εκ. S και καταβολή 7.220 εκ. S ακόμη, στι; 30.9.1987.
Ιδρυτέ; τη; Εταιρία; είναι η General Dynamics Cor
poration. με ποσοστό συμμετοχή; 65,7 %, η General
Electric Company με 21.3 %, η Westinsrhouse Ele
ctric Corporation με 13,0 °p και το Ελληνικό Δημόσιο,
στο οποίο οι προηγούμενε; τρει; εταιρίε; μεταβιβάζουν
το 1/20 των μετοχών του;, ω; εν μέρει αντιστάθμισμα
για την αγορά των αεροσκαφούν F—16 και του κινητήρα
του;. Το ποσοστό 1/20 που μεταβιβάζεται στο Ελληνικό
Δημόσιο, είναι το ελάχιστο που απαιτείται από το Νόμο
για την εξασφάλιση και άσκηση των δικαιωμάτων τη;
μειοψηφία; των μετόχων σε μία Ανό>νυμη Εταιρία.
Σκοπό; τη; Εταιρία; είναι η εξασφάλιση ουσ.ασπκών
οφελών για την ελληνική οικονομία και βιομηχανία με
την ανάληψη και εκτέλεση συναλλαγματοφόρων επιχειρη
ματικών σχεδίων τα οποία περιλαμβάνουν επενδύσει;, με
ταφορά τεχνολογία;, προώθηση των ελληνικό)·/ εξαγο>γών,
ανάπτυξη του τουρισμού κλ.π.
Οι μέτοχέ; τη; εταιρία; είναι ονομαστικέ; και μετα
βιβάζονται ή ενεχυριάζονται στην ουσία μόνο μετά από
σύμφωνη γνώμη τη; Ελληνική; πλ,ευρά;.
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανό>τατο όργανο τη;
Εταιρία; αλλά οι αρμοδιότητέ; τη; περιορίζονται σε συ
γκεκριμένα. ρητά αναφερόμενα στο - Καταστατικό θέματα
και οι περισσότερε; αποφάσει; τη; λαμβάνονται με ομοοοινία.

“Το-Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζο
νται και ανακαλούνται απευθεία; από του; μετόχουε. απο
τελεί το βασικό όργανο τη; Εταιρία; και έχει ενισχυ•ιένε: εεουσίεε. με την έννοια ότι οι αποφάσει; που παίονει σε θέματα τη; αρμολιότητά; του δεν ανατρέπονται
από τη Γενική Συνέλευση. Για την επίτευξη απαρτία;
στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι απαραίτητη η παρουσία
συμβούλ,ου που έχει ορισθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.
II διοίκηση τη; Εταιρία; ασκείται από διευθυντικά στε
λέχη προερχόμενα και αμειβόμενα από τ.ε τρει; ααεοικανικέ; εταιρίε; - ιδρυτέ;.
Κατά τα πέντε πρά)τα έτη λειτουργία; τη; Εταιρία;
δε διανέμονται κέρδη, αλλά διατίθενται για τη χρηματο
δότηση των δραστηριοτήτων τη; Εταιρία;.
Με τη λήξη του χρόνου διαρκεία; τη;, το Ελληνικό
Δημόσιο μπορεί να επιλ.έξει να συνεχίσει' .την Εταιρία
εξαγορά-,οντα; τι; μέτοχέ; των άλλων τριούν μετόχων
υπό ευνοϊκού; όρου;.· ενώ αν ακολ.ουθήσει εκκαθάριση, το
προϊόν τήί’^’έκκαθά'Ειση; περιέρχεται εξ" ολ.οκλ.ήρου στο
Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. S.
ενώ αν υπερβαίνει τα 50 εκ. S. το επιπλέον μοιράζεται
εξ ίσου, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφενό; και των
τριών άλλων μετόχων αφετέρου.
2.. Γ1 αρεκκλ.ίσει; από τη νομοθεσία περί Λ.Ε.
Η Εταιρία συνιστάται με Νόμο και όχι με - τυμβολ,αιογραφικό έγγραφο όπω; προβλ.έπεται γενικά για... τι; Ανώ
νυμε; Εταιρίε;, διότι το άρθρο 85 τη; Σύμβαση; 5/80
και 7/S6 περιλ,αμβάνει μια σειρά όρων προ; όφελ.ο; του
Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι συνιστούν παρέκκλιση από
τον Κωδικό ποιημένο Νόμο 2190,2(1 που διέπει το καθεστώ; των Ανωνύμων Εταιριών, παρέκκλ.ιση που μόνο
νομοθετικά μπορεί να κατοχυρωθεί. Επί πλέον, οι σκο
ποί και το πνεύμα λειτουργία; τη; Εταιρία; είναι κυρίω; αναπτυξιακοί και όχι αποκλειστικά κερδοσκοπικοί
και δε συμβαδίζουν κατ' ανάγκη με αυτού; μια; «κλ.ασσική;» Ανώνυμης Εταιρία;.
Οι παρεκκλ.ίσει; αυτέ; αφορούν τα εξή; :
α) Έδρα.
Η μεταφορά τη; έδρα; (Άρθρο 2 S I του Καταστατι
κού ) εφόσον αυτή δε συνεπάγεται μεταβολή εθνικότητα;
τη; Εταιρία;, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλ.ίου και όχι τη; Γενική; Συνέλευση;, όπω; προβλέ
πει το άρθρο 34 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20
(αρμόδια για θέματα τροποποίηση; του Καταστατικού είναι
μόνο η Γενική Συνέλευση), για λόγου; απλ.οποίηση; τη;
λήψη; αποφάσεων σε μη ουσιώδη θέματα τη; Εταιρία;.
β) Καταβολή του Κεφαλ.αίου.
Στο άρθρο 5 J 1 και 2 του Καταστατικού, κατά παρέκκλ.ιση από τα άρθρα 12.2.β και 13 του Κωδικοποιημένου
Νόμου 2190'20. το μετοχικό κεφάλ.αιο ορίζεται εξ αρ
χή; στο ισόποσο των 50 εκ. 8 σε δραχμέ; και προβλέπεται η τμηματ.κή καταβολή του σε μια δεκαετία σύμ
φωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 85. ενώ αν ακο
λουθείτο ο Νόμο; 2190/29 θα έπρεπε να ορισθεί χαμηλό
μετοχικό κεφάλ.αιο και να προβλεφθούν μεταγενέστερε;
αλλεπάλληλε; αυξήσει; με αποφάσει; του Διοικητικού Συμβουλ.ίου ή τη; Γενική; Συνέλευση; δεδομένου ότι ο Νό
μο; επιβάλλει την εντό; διμήνου καταβολή του 1 '4 του
λάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Γενική Συνέλευση.,
Στα άρθρα 8 και 11 του Καταστατικού η παρέκκλ.ιση
από τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/20 αφορά τι; αρμοδιότητε; και τον τρόπο λήψη; αποφάσεων στη Γενική
Συνέλευση, των μετόχων. Συγκεκριμένα : Στο άρθρο 8,
προβλ.έπεται ο περιορισμό; των αρμοδιοτήτων τη; Γενι
κή; Συνέλευση; σε ορισμένα, ειδικά απαριθμούμενα στο
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Καταστατικό θέματα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33
του Κ.Ν. 2190/20 σύμφωνα με το οποίο η Γενική Συνέ
λευση* αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εται
ρία, και καθιερώνεται ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων
στα σημαντικότερα απ’ αυτά, όπως είναι η τροποποίηση
του Καταστατικού, η παράταση της διάρκειας ή η λύση
της Εταιρίας και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 31 του Κ.Ν. 2190/20,
σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις της Γενικής Συνέ
λευσης λαμβάνονται με ορισμένα κάθε φορά ποσοστά α
παρτίας και πλειοιύηφίας αλλά ποτέ—κατά την κρατούσα
γνώμη—με ομοφωνία.
Στο άρθρο 11 § 1 εισάγεται η προϋπόθεση εκπροσώ
πησης του Ελληνικού Δημοσίου στη Γενική Συνέλευση
για την ύπαρξη απαρτίας, ενώ στις παραγράφους 1 και
2 απαιτείται η εκπροσώπηση όλων των μετόχων στη Γε
νική Συνέλ,ευση για την έγκυρη λ.ήφη αποφάσεων στα
θέματα για τα οποία προ βλέπεται ομοφωνία, κατά πα
ρέκκλιση από το άρθρο 29 § 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20. '
δ) Διοικητικό Συμβούλ.ιο.
Τα μέλ.η του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρ. 12 § 1
του Καταστατικού) ορίζονται όλ.α απ’ευθείας από τους
μετόχους, και όχι από τη Γενική Συνέλευση κατά παρέκ
κλιση από το άρθρο 18 § 3 του Κ.Ν. 2190/20. Το Διοι
κητικό Συμβούλιο (άρθρ. 14 § 1) συνέρχεται τουλ.άχιστον
μια φορά το δίμηνο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20
§ 1 του Νόμου, που προβλέπει μηνιαίες συνεδριάσεις, για
διευκόλ,υνση των μελών του Δ.Σ. που δεν κατοικούν στην
Ελλάδα και δεδομένου ότι η διαχείριση των υποθέσεων
της Εταιρίας δεν απαιτεί συχνότερες σννεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλ.ίου.
Στο άρθρο 15 § 1 του Καταστατικού, εισάγεται ως
αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας και για
την έγκυρη λ.ήφη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβού
λιο, η παρουσία μέλ.ους που έχει ορισθεί από το Ελληνικό
Δημόσιο, κατά παρέκκλ.ιση από το άρθρο 21 5 1 του Νό
μου, ενώ στο 15 § 2 δίδεται η δυνατότητα αντιπροσώπευ
σης μέλ.ους του Διοικητικού Συμβουλ.ίου στις συνεδριά
σεις από μη μέλ,ος. κατά παρέκκλιση από το άσθρο 21
§ 4·
ε) Ελεγκτές.
Οι Ελεγκτές (άρθρ. 19 § 1 και 5) ορίζονται από το
Ελληνικό Δημόσιο και όχι από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων (άρθρ. 36 § 2) του Κ.Ν. 2190/20.
στ) Διανομή Κερδών.
Το Καταστατικό (αρ. 21 § 2α) κατ’ εφαρμογή του άρ
θρου 35, προβλέπει ότι δε διανέμονται κέρδη κατά τα πρώ
τα 5 έτη διάρκειας της Εταιρίας, ενώ σύμφωνα με το Ν.
2190/20 (αρ. 45 § 2β). η καταβολή «πρώτου μερίσματος»
(6% επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου) είναι υποχρεω
τική.
ζ) Λύση

της

Εταιρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, η Εταιρία
λ.ύεται, μεταξύ άλλ.ων. σε περίπτωση που το ενεργητικό
μετ’ αφαίρεση του παθητικού δεν υπερβαίνει το 1/10 του
εταιρικού κεφαλ,αίου ενώ κατά το άρθρο 4/ του Νόμου, περί
πτωση λ.ύσεως υφίσταται όταν το ενεργητικό δε/ υπερβαίνει
το 1 !2 του καταβεβλημένου κεσαλ.αίου.
Επίσης, για τη λ.ύση τη: Εταιρίας απαιτείται ομοφω
νία στη Γενική Συνέλ.ευση των μετόχων (αρ. 22 και 2)
κατά παρέκκλ.ιση του αρ. 47 αΐ. β) του Κ.Ν. 2190/20.

εφαρμοζόμενο αναλ.ογικά) προβλέπει διανομή κατ’ ανα
λογία της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχει
κάθε μέτοχος.
θ) Κατά παρέκκλ.ιση από το αρ. 2 του Π.Δ.409/86. το
οποίο, στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του Καταστατικού
πέρλαμβάνει τα δικαιώματα των μετόχων, το Καταστα
τικό της υπό ίδρυση «Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρία:
Επενδύσεων Α.Ε.», δεν πεοιλαμβάνει σχετική μνεία διότι
δεν κρίθηκε απαραίτητο. Τα δικαιώματα των μετόχων (οι
οποίοι είναι μόνον τέσσερεις ούτως ή άλλ.ως) περιγράοονται
τόσο στα διάοοεα άρθρα του Καταστατικού όσο και στον
Κ.Ν. 2190/20.
3. Παράρτημα.
Το Καταστατικό συνοδεύεται από Παράρτημα το οποίο
επέχει θέση συμφωνίας μεταξύ μετόχων για μια σειρά θεμά
των που δεν μπορούν να αποτελόσουν αντικείμενο του Κα
ταστατικού, αλλά αφορούν την καθημερινή λειτουργία της
Είέαιρίαί^προϋπολογισμός - δαπάνες - διευθυντικά στελέ
χη) ή τη διευθέτηση ορισμένων θεμάτων που προκύπτουν
από την εφαρμογή του άρθρου 35 (παραπομπή στη διαι
τησία ορισμένων διαφορών, εκτίμηση της εμπορικής αξίας
της Εταιρίας, σε περίπτωση εξαγοράς της από το Ελλη
νικό Δημόσιο).
4. Κυρωτικός Νόμος.
Το σχέδιο Νόμου με το οποίο συνιστάται η Εταιρία, έχει
μορφή κυρωτικού νόμου ιδιωτικού εγγράφου.
Προβλέπει την εφαρμογή του Κ.Ν. 2190/20 σε θέματα
μη ειδικώς ρυθμιζόμενα από το Καταστατικό, τροποποίηση
του Καταστατικού με Νόμο και τροποποίηση του Παραρ
τήματος του, το οποίο ρυθμίζει διαδικαστικά θέματα, με
ομόφωνη απόφαση των μετόχων.
Ακόμα, προβλέπει ότι η μεταβολή της έδρας της Εται
ρίας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της. ώστε κάθε ενδε
χόμενη μεταφορά των γραφείων της Εταιρίας να μη χρειά
ζεται νομοθετική κύρωση.
Το άρθρο 4 του σχεδίου, προβλέπει καταβολή από την
Εταιρία του φόρου 1% «στη συγκέντρωση κεφαλ.αίου»
του Ν. 1676/86 «Καθορισμός των συντελ.εστών του φόρου
προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλ.ων θεμάτων» (αρ.
17 χ,οα επόμενα), με κάθε τμηματική καταβολή του κεφαλ-αίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 5 § 2
του Καταστατικού.
Η κατά γράμμα εφαρμογή του Ν. 1676/86 θα είχε ως
συνέπεια την άμεση καταβολή του ισόποσου των 500.000
S σε δραχμές (1 % επί του αναγραφόμενου στο Καταστα
τικό κεφαλ,αίου -50.000.000 S), ποσού το οποίο είναι υπέ
ρογκο σε σχέση με την πρώτη δόση (2.000.000 S) και του
οποίου η εφ’ άπαξ καταβολή θα δημιουργούσε δυσμενή δια
κριτική μεταχείριση της Εταιρίας σε σχέση μ: τις άλλες
Ανώνυμες Εταιρίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να
ορίσουν χαμηλέ αρχικό κεφάλ.αιο και να προβαίνουν εν συ
νεχεία σε αυξήσεις, φορολογούμενες σταδιακά σε κάθε αύ
ξηση·
Επί πλέον, η δημοσιότης και η πιστοποίηση όσον αφορά
την καταβολή του κεφαλ,αίου και του αναλ.ογούντος φόρου
επιτυγχάνεται με τη' δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4
του σχεδίου νόμου, που προβλέπει δημοσίευση της σχε
τικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλ.ίου συνοοευόμενη από βεβαίωσς της Εφορίας περί καταβολής του φό
ρου.
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Οι Υπουργοί
Εθνική: Άιευνα:
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η) Εκκαθάριση.
Κατά τη διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως (αρ.
23 5 5) περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο κα
τέχει το 1/20 των αετοχών. το 1/2. ενώ ο Νόμος (άρθρο 50
του Ν. 3190/55 «περί Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης»
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