
 

Σημείωση: Οι πληροφορίες στο παρόν προορίζονται μόνο για γενική ενημέρωση και δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
ως αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Disclaimer: The information in this document is intended only as a 
general update and should not be taken as the sole foundation for decision making. 
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Εταιρικά θέματα 

 

Ονομαστικοποίηση μετοχών 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4548/ 2018 ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από 
ελληνικές ΑΕ ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Για τον σκοπό αυτό ΑΕ με ανώνυμες μετοχές υποχρεούται έως την 1η Ιουλίου 2019 με απόφαση του 
διοικητικού της συμβουλίου να ανακοινώσει μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και με άλλα πρόσφορα μέσα τον τρόπο 
με τον οποίο οι μέτοχοι θα αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να 
εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι. 

 

Μεταβίβαση ανώνυμων μετοχών 

Υπενθυμίζεται ότι οι ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένων ΑΕ μεταβιβάζονται έως την 31.12.2019 με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας ταυτόχρονα με την παράδοση 

τίτλων.  
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Corporate matters 

 

Registered shares 

It is noted that according to L. 4548/ 2018 Greek SAs with anonymous shares must convert them into 
registered until 1.1.2020 at the latest. 

For this purpose, by the 1st July 2019 the company’s Board of Directors should take a decision on the 
procedure to be followed by the shareholders holding anonymous shares, in order to be recorded with 
the Shareholders Book and receive the relevant titles.  

 

Transfer of anonymous shares 

Anonymous shares of non-listed SAs may be transferred until 31.12.2019 either by virtue of a notarial 
deed or a private agreement signed before a KEP or police authority (for the confirmation of the signing 
date). 
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