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( Να διαβιβαστεί σε όλες τις ΥΓΕΜΗ) 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση ανωνύμων μετοχών - τρόπος αναγγελίας των μετοχικών 

δικαιωμάτων μη εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών»

Σχετικά με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018 και στα πλαίσια της αντικατάστασης των ανωνύμων 

μετοχών σε ονομαστικές προτείνονται διευκρινιστικά, ως εφαρμοστέα  διαδικασία του ανωτέρω 

άρθρου, τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με σχετική απόφαση (πρακτικό Δ.Σ.)  ανακοινώνει μέσω του 

ΓΕΜΗ και άλλων πρόσφορων μέσων στους μετόχους της εταιρείας,  τον τρόπο με τον οποίο αυτοί 

οφείλουν να αναγγείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, προκειμένου οι μετοχές της 

εταιρείας να μετατραπούν από ανώνυμες σε ονομαστικές. 

Το ανωτέρω πρακτικό θα προσκαλεί τους μετόχους να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο 

αποφασίσει η διοίκηση. Στο ίδιο κείμενο θα γνωστοποιείται η ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ. 

κατά την οποία θα αποφασιστεί η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές 

με την αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. 

Μετά την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια. Π.Ε. και την ανακοίνωση 

καταχώρισης της τροποποίησης του καταστατικού από την ΥΓΕΜΗ, οι κάτοχοι ανωνύμων μετοχών 

της εταιρείας θα εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας  του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 

και θα εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι. 
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Επισημαίνεται ότι, η ανακοίνωση του Δ.Σ. στο ΓΕΜΗ,  μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι 

μέτοχοι της εταιρείας  για τον τρόπο με τον οποίο  οφείλουν να αναγγείλουν τα επί των μετοχών 

δικαιώματά τους είναι αναγκαία, προκειμένου αυτοί να εγγραφούν στο βιβλίο των μετόχων του 

άρθρου 40 του ν. 4548/2018 και στις περιπτώσεις που η εταιρεία έχει ήδη προβεί στη σύγκληση 

Γ.Σ. και στην τροποποίηση του σχετικού άρθρου, με μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε 

ονομαστικές.

    
     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

         Ιωάννης Αρεταίος

Εσωτερική Διανομή:
  - Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 
  - Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Αγοράς
  - Δ/νσή μας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
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