Νόμος υπ'Αριθμ. 3884
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου
2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από
μετόχους εισηγμένων εταιρειών – Τροποποίηση και προσαρμογή
του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών
και του ν. 2396/1996.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
1.

Σκοπός του νόμου αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για την άσκηση
ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων L 184/17/14.7.2007).

Άρθρο 2
1.

Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρον 1Ορισμοί – Πεδίο
εφαρμογής - Αριθμός καιευθύνη μετόχων

2.

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 προστίθενται νέες παράγραφοι 2α και 2β ως
εξής: 2α Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται τόσο σε ανώνυμες
εταιρείες με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο όσο και σε ανώνυμες εταιρείες με μετοχές
εισηγμένες σε χρηματιστήριο. 2β Όπου στο νόμο αυτόν γίνεται αναφορά 1 σε χρηματιστήριο, νοούνται
αντίστοιχα, η ρυθμιζόμενη αγορά κράτους - μέλους κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/1/30.4.2004) και,
όσον αφορά την Ελλάδα, η οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του
ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 195 Α΄), 2 σε μετοχές ή
άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή απλώς εισηγμένες, νοούνται οι μετοχές ή οι κινητές
αξίες που είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά, 3 σε ηλεκτρονικά
μέσα, νοούνται τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο,

οι οποίοι επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητος των χρηστών και την ασφάλεια της
επικοινωνίας.

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920
1.

Μετά την παράγραφο 2α του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/ 1920 προστίθενται παράγραφοι 2β και 2γ ως εξής:
2β Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η πρόσκληση, εκτός από όσα
αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 1 περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για 1 τα
δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39, αναφέροντας το χρονικό
διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται
στις παραγράφους του άρθρου 39, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία
μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες
πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με
ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (dοmain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας, 2 τη
διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία
χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο
καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις
διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, 3 τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με
αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α, 2 καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή
προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι
κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, 3 γνωστοποιεί
τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που
προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27, καθώς και τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, 4 αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27. 2γ Οι εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε
χρηματιστήριο μπορούν να δημοσιεύουν στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2,
περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την
ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή
αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και
οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39
παράγραφος 2, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 2 πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου
εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της
παραγράφου 2 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται
επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται
ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως
με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια Η εταιρεία δεν δύναται
να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της
γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

Άρθρο 4

1.

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Η ως άνω
προθεσμία περιορίζεται στο μισό για τις εταιρείες με μετοχές εισηγημένες σε χρηματιστήριο.

2.

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/ 1920 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

Άρθρο 5
1.

Ο τίτλος του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 28 συμμετοχής στη γενική
συνέλευσηεταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένεςσε χρηματιστήριο

2.

Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/ 1920 αντικαθίστανται ως εξής: 6 Είναι δυνατή η
διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται από το καταστατικό Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες
τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη. 7 Το καταστατικό
μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική
συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά Τα θέματα και τα
ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του
διαδικτύου Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της
απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο
(2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των
μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή
στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή
αναβολής της συνέλευσης.

Άρθρο 6
Προσθήκη νέου άρθρου 28α στον κ.ν. 2190/1920
1.

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής:

Άρθρο 7
1.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

2.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 8
1.

Ο τίτλος του άρθρου 30 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 30 της ισότητος

2.

Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 30β του κ.ν. 2190/1920
1.

Στο άρθρο 30β του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Όταν μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα
εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις εταιρειών με μετοχές
εισηγμένες σε χρηματιστήριο, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις
χορήγησης και ανάκλησης της εν λόγω εξουσιοδότησης, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου 28α.

Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 32 του κ.ν. 2190/1920
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11
1.

Προστίθεται τίτλος στο άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920 ως εξής: Άρθρον 35Απαλλαγή Διοικητικού
Συμβουλίου

2.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12
1.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

2.

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/ 1920 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως εξής:
2α Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των
μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή
την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.»« 2β Το Διοικητικό Συμβούλιο
δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη
δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από
τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται
προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

4.

Αμέσως μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο
περιεχόμενο Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται
ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5.

Η παράγραφος 8 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2396/1996
1.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών με μετοχές εισηγμένες
σε χρηματιστήριο, οι οποίες συγκαλούνται για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις
1.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση, γενική ή ειδική

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2010-09-24

Υπογράφοντες:
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