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ΘΕΜΑ: Μεταβατικές διατάξεις του ν.4548/18.

Με τις διατάξεις του  άρθρου 184 του ν.4548/18 καταργήθηκε το δικαίωμα έκδοσης  
ανώνυμων μετοχών1 από την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου  και χορηγήθηκε δικαίωμα 
μετατροπής των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές με καταληκτική ημερομηνία 
εφαρμογής του εν λόγω μέτρου την 31/12/2019. Περαιτέρω τόσο η διαδικασία μετατροπής2 
όσο και τα δικαιώματα των μετόχων με ανώνυμες μετοχές μετά την 31/12/20193 
παρουσιάζονται αναλυτικά στο εν λόγω άρθρο. 

1 «1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες 
μετοχές. Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 
1η Ιανουαρίου 2020».
2 «2. Για την αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων με ονομαστικούς ακολουθούνται οι διατάξεις του καταστατικού, που 
αφορούν τη διαδικασία μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. Αν το καταστατικό δεν προβλέπει με πληρότητα 
τη διαδικασία αυτή, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7.
3. Η εταιρεία υποχρεούται με απόφαση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο το αργότερο την 1η Ιουλίου 2019 να 
ανακοινώσει μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και με άλλα πρόσφορα μέσα τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι θα 
πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του 
άρθρου 41 και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν 
έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν. 
Για την αναστολή άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων η παράγραφος 1 του άρθρου 50 εφαρμόζεται αναλόγως.
4. Με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εξειδικεύεται με 
σαφήνεια ο τρόπος αναγγελίας των δικαιωμάτων, ορίζεται δε και ο τρόπος με τον οποίο θα εκδοθούν και θα παραδοθούν 
στους μετόχους και άλλους δικαιούχους οι νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να παραδώσει 
μετοχικούς τίτλους, αν οι ονομαστικές μετοχές εκδοθούν σε λογιστική μορφή, σύμφωνα με το νόμο ή η εταιρεία δεν έχει 
υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 40».
3 «7. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 για τις υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις:
α) Σε περίπτωση μερικής καταβολής του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 21, οι μετοχές μέχρι την αποπληρωμή τους 
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
β) Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 26 δεν εφαρμόζεται ενόσω οι μετοχές δεν είναι 
ονομαστικές στο σύνολό τους.
γ) Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για τη μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών, οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.
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Για τις ανώνυμες εταιρείες που δεν θα πραγματοποιήσουν τροποποίηση καταστατικού έως 
και την 31/12/2019 και συνεχίζουν να διατηρούν ανώνυμες μετοχές εφαρμόζονται τα μέτρα 
που προβλέπει η εν λόγω διάταξη από την 01/01/2020. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Η μερίδα τους στο ΓΕΜΗ θα αλλάξει κατάσταση και θα τεθεί σε καθεστώς 
«αναστολής». Οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει Γενικές Συνελεύσεις 
και έχουν αποστείλει την σχετική ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης καταστατικού περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών τους στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ και η οποία δεν έχει 
καταχωρισθεί εξαιρούνται της εν λόγω διαδικασίας. Εξαιρούνται επίσης και οι ανώνυμες 
εταιρείες οι οποίες θα πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις έως και την 31/12/2019, 
ωστόσο θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση τροποποίησης καταστατικού περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών τους στο ΓΕΜΗ την ίδια ημέρα (31/12/2019) δεδομένου 
ότι οι διατάξεις του άρθρου 184 δεν χορηγούν καμία παράταση. 
Β) Η Υπηρεσία εξωστρέφειας του ΓΕΜΗ (σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών και 
αντιγράφων) θα απενεργοποιηθεί και δεν θα εκδίδονται αυτοματοποιημένα πιστοποιητικά 
και αντίγραφα για τις εταιρείες που υπάγονται σε καθεστώς «αναστολής». 
Γ) Για την άρση του εν λόγω μέτρου και την επαναφορά των υπόχρεων σε καθεστώς 
«ενεργής» εταιρείας θα πρέπει να τηρηθεί η απαίτηση του άρθρου 184 του ν.4548/18. Οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ εφόσον καταχωρίσουν στην μερίδα της εταιρείας την πράξη 
τροποποίησης του καταστατικού τους και την ονομαστικοποίησης των μετοχών τους 
αίρονται οι λόγοι αναστολής και  επαναφέρουν την εταιρεία στην πρότερη «ενεργή» 
κατάσταση.
Επίσης λόγος άρσης του εν λόγω μέτρου μπορεί να είναι και η διαδικασία της παρ.5 του 
άρθρου 184 του ν.4548/18 και η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες πράξεις και 
στοιχεία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας. 
Επιπρόσθετα οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ από την 01/01/2020 και μετά δεν θα πραγματοποιήσουν 
καμία  καταχώριση στην μερίδα των εν λόγω εταιρειών ούτε και θα προβούν σε έκδοση 
πιστοποιητικών ενόσω η εταιρεία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 184 του 
ν.4548/18.

    
     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

         Ι. Αρεταίος

δ) Το δικαίωμα του μετόχου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 122 ισχύει μόνο αν ο μέτοχος έχει ονομαστικές 
μετοχές.
ε) Η αποστολή στους μετόχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του 
διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 123, είναι 
δυνατή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
στ) Η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, που προβλέπεται στο άρθρο 135, είναι δυνατή μόνο αν οι 
μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.
ζ) Το δικαίωμα του μετόχου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 και την παράγραφο 11 του άρθρου 141 
ισχύει μόνο αν η εταιρεία έχει ονομαστικές μετοχές.
η) Μέτοχοι με ανώνυμες μετοχές δεν μπορούν να γίνουν μέλη ενώσεων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 144 και να ασκούν 
δικαιώματα μέσω των ενώσεων με τις μετοχές αυτές.
θ) Οι μέτοχοι με ανώνυμες μετοχές μπορούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 να ασκούν τα δικαιώματα που έχουν και οι 
μέτοχοι με ονομαστικές μετοχές».
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