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Εταιρικό Δίκαιο και Εταιρική Διακυβζρνηςη
Εταιρικό δίκαιο
• Σφςτθμα κανόνων που ρυκμίηει
ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων ςε πολλά
επίπεδα τθσ εταιρίασ
• ΔΣ – ΓΣ
• Πλειοψθφία μειοψθφία

• Hard law
• Ομοιόμορφθ εφαρμογι

Εταιρική διακυβζρνηςη
• Πολιτικζσ – Διαδικαςίεσ – καλζσ
πρακτικζσ
• Σφςτθμα διοίκθςθσ
• Κουλτοφρα
• Soft law
• Προςαρμογι – comply or explain

• Οι διατάξεισ του εταιρικοφ δικαίου αποτελοφν τθν ελάχιςτθ βάςθ
• Καταχρθςτικι θ αναφορά ςε κανόνεσ «εταιρικισ διακυβζρνθςθσ»
• Περιοριςμζνοι μθχανιςμοί παρζμβαςθσ ΕΕ ςε επίπεδο εταιρικοφ δικαίου (ςε
αντίκεςθ πχ. με χρθματοπιςτωτικό τομζα)
Copyright ABLAW

2

Γενική επιςκόπηςη
Διατάξεισ περί
ΔΣ και Ευκφνθσ
ΔΣ
Συγκροφςεισ
ςυμφερόντων

Ενϊςεισ
Μετόχων

Διατάξεισ εκνικοφ δικαίου
Προςαρμογι ςε διατάξεισ
ενωςιακοφ δικαίου
Διλωςθ
Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ

3016/2002

Ν.4548/2018

Διευκόλυνςθ
τθσ ςυμμετοχισ
ςτθ ΓΣ

Συναλλαγζσ με
ςυνδεδεμζνα
μζρθ

Αποδοχζσ
μελϊν ΔΣ

Νζεσ διατάξεισ

Προχπάρχουςα ενςωμάτωςθ
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1. υγκροφςεισ ςυμφερόντων
• Υποχρζωςθ πίςτθσ (ενςωμάτωςθ διατάξεων 3016/2002)
•
•
•
•

Μθ επιδίωξθ/αποκάλυψθ ιδίων ςυμφερόντων
Μθ ιδιοποίθςθ αξιϊν και ευκαιριϊν τθσ εταιρίασ (tunneling)
Μθ επίτευξθ προςωπικϊν ωφελθμάτων μζςω ςυμβάςεων με τθν εταιρία
Μθ αποδοχι αμοιβϊν από τρίτουσ ι μετόχουσ ωσ κίνθτρο για υιοκζτθςθ
ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν (golden leashes)

• Στζρθςθ δικαιϊματοσ ψιφου εμπλεκόμενου μζλουσ ΔΣ
• Η ςφγκρουςθ αφορά και ςυνδεδεμζνα πρόςωπα κατά το ΔΛΠ 24 και
ελεγχόμενα από αυτά νομικά πρόςωπα κατά το ΔΛΠ 27
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2. Διατάξεισ Δ και ευθφνη
� Καταςτατικι πρόβλεψθ

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ
(κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων και
λειτουργίασ από καταςτατικό ι ΔΣ)
� Κατάργθςθ ανάκεςθσ εςωτερικοφ
ελζγχου ςε μζλθ ΔΣ
� Καταςτατικι δυνατότθτα
επζκταςθσ κανόνων ν.3016/2002
ςε μθ ειςθγμζνεσ
� Τμθματικι ανανζωςθ μελϊν ΔΣ
(staggered board)

• Εξατομίκευςθ ευκφνθσ μελϊν ΔΣ –
όχι με βάςθ μόνο το βακμό
υπαιτιότθτασ αλλά και τα
κακικοντα και αρμοδιότθτεσ
• Συλλογικι ευκφνθ για
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ,
διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ,
ζκκεςθ αποδοχϊν
• Δυνατότθτα δικαςτθρίου να
κεωριςει ότι δεν υπάρχει ευκφνθ
ςε περίπτωςθ ειςιγθςθσ – γνϊμθσ
επιτροπισ.

Κίνητρο για διαμόρφωςη διακριτών ρόλων ςε
επίπεδο εταιρικήσ διακυβζρνηςησ
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3. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρη
• Διεφρυνςθ ςυνδεδεμζνων μερϊν
• Ζγκριςθ από ΔΣ – όχι δυνατότθτα απευκείασ ανάκεςθσ ςε ΓΣ

• Δικαίωμα μειοψθφίασ 5% να ηθτιςει ζγκριςθ από ΓΣ
• Μεγαλφτερθ δθμοςιότθτα (ανακοίνωςθ αποφάςεων ςε δυο ςτάδια – αρχικι και τελικι ζγκριςθ)
• Δικαίωμα ψιφου για ςυνδεδεμζνο μζτοχο ςτθ ΓΣ μόνο εφόςον θ πλειοψθφία των ανεξαρτιτων
μελϊν ενζκριναν τθ ςυναλλαγι ςε επίπεδο ΔΣ
Αδυναμία
ζγκριςθσ από ΔΣ
λόγω ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων

Παραπομπι ςε ΓΣ
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Εμπλεκόμενοι
μζτοχοι ΔΕΝ
ψθφίηουν

κίνθτρο για
"αποςφνδεςθ"
μελϊν ΔΣ από
βαςικό μζτοχο
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4. Ρυθμίςεισ αποδοχών
Πολιτική αποδοχών

Έκθεςη αποδοχών

• Max 4ετι διάρκεια
• Ζγκριςθ από ΓΣ (δεςμευτικι)
• Αφορά μζλθ ΔΣ – γενικό
διευκυντι και αναπλθρωτι

• Κατϋζτοσ
• Εξατομίκευςθ ανά δικαιοφχο
• Συηιτθςθ ςε ΓΣ
• Δικαίωμα μειοψθφίασ 10% για
προςφυγι ςε δικαςτιριο για
μείωςθ υπζρογκων αμοιβϊν (2
μινεσ από ςυηιτθςθ ςε ΓΣ)

• Δεν αφορά αμοιβζσ από ςφμβαςθ

• Ανάρτθςθ ςε ιςτότοπο εταιρίασ
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5. Ενώςεισ Μετόχων
• διευκόλυνςθ μετοχικοφ ακτιβιςμοφ
• Ενθμζρωςθ μετόχων
• Δυνατότθτα ςυνεννόθςθσ μετόχων
• Διαχείριςθ και Άςκθςθ δικαιωμάτων μειοψθφίασ

• Σωματεία (καταςτατικι ρφκμιςθ τρόπου λειτουργίασ)
• Για μία ι περιςςότερεσ εταιρίεσ
• Πρόβλεψθ ζκδοςθσ ΠΔ
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Προτάςεισ ςτρατηγικήσ
• Απομάκρυνςθ από τθ ςτρατθγικι τθσ υιοκζτθςθσ ανελαςτικϊν
νομοκετικϊν ρυκμίςεων (one size fits all).
• Ζμφαςθ ςτθν εποπτεία τθσ ουςιαςτικισ ςυμμόρφωςθσ με το κανόνα
comply or explain τθσ διλωςθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ (άρκρο 152
Ν.4548/2018).
• Ζμφαςθ ςε ςτρατθγικζσ υλοποίθςθσ μθχανιςμϊν εταιρικισ
διακυβζρνθςθσ (όπωσ μεταβατικι υποχρεωτικι αξιολόγθςθσ από
ορκωτοφσ ελεγκτζσ – πχ. όπωσ το φορολογικό πιςτοποιθτικό, scoring
κτλ)
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