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Παρατηρήςεισ τησ ΕΝ.ΕΙ.ΕΣ. αναφορικά με την ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τησ 17ησ Μαΐου 2017, για την τροποποίηςη τησ Οδηγίασ 2007/36/ΕΚ όςον 

αφορά την ενθάρρυνςη τησ μακροπρόθεςμησ ενεργοφ ςυμμετοχήσ των μετόχων (SRD II) 
(Άρθρα 25 ζωσ 36 «ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ 

ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2017/828 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ») 
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Ειςαγωγή 
Σκοπόσ τθσ ανακεϊρθςθσ του 2017 τθσ Οδθγίασ 2007/36/ΕΚ (SRD I)  με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2017/828 (SRD II) 
είναι να ενκαρρυνκεί θ μακροπρόκεςμθ ενεργόσ ςυμμετοχι των μετόχων για να εξαςφαλιςτεί ότι 
λαμβάνονται αποφάςεισ για τθ μακροπρόκεςμθ ςτακερότθτα μιασ εταιρείασ και να λθφκοφν υπόψθ 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ηθτιματα. Η ανακεωρθμζνθ Οδθγία: 

1. διευκολφνει τθν εξακρίβωςθ των ςτοιχείων των μετόχων και τθ διαβίβαςθ πλθροφοριϊν μεταξφ των 
μετόχων και τθσ εταιρείασ· 

2. βελτιϊνει τθν εποπτεία επί των αποδοχϊν των διοικθτικϊν ςτελεχϊν· 
3. ρυκμίηει τισ ςυναλλαγζσ ςυνδεδεμζνων μερϊν, και 
4. κεςπίηει μεγαλφτερθ διαφάνεια. 

Τα ςτοιχεία 2 και 3 ζχουν ιδθ ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ με το ν. 4548/2018. Το ςτοιχείο 1 
(άρκρο 3α) επιχειρείται να ενςωματωκεί με το άρκρο 27. Σθμειϊνεται ότι ιδθ ιςχφει ο νόμοσ 4569/2018, ο 
οποίοσ ειςάγει τθ δυνατότθτα λειτουργίασ και επίςθμα ςυλλογικϊν λογαριαςμϊν ςτθν Ελλάδα και ειςάγει 
αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ των διαμεςολαβθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο ελλθνικό αποκετιριο και 
δικαιϊματα των εταιρειϊν, ωσ εκνικό δίκαιο. Ζτςι ειςάγονται δφο παράλλθλα ςυςτιματα: αυτό του 
εκνικοφ νομοκζτθ και αυτό τθσ Οδθγίασ. Στο πλαίςιο αυτό, θ ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. κατζκεςε ςτθ δθμόςια 
διαβοφλευςθ τισ κάτωκι παρατθριςεισ. 
 
Παρατηρήςεισ 
Η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. δεν ςυμφωνεί με τθν παράλλθλθ και διακριτι από το ςφςτθμα του ν. 4569/18 ενςωμάτωςθ 
του άρκρου 3α τθσ Οδθγίασ για τουσ εξισ ςυνοπτικά λόγουσ: 
 
1. Με δεδομζνο ότι με βάςθ το ν. 4569/2018 τθν υποχρζωςθ ταυτοποίθςθσ ζχουν μόνο οι εγγεγραμμζνοι 
διαμεςολαβθτζσ, μπορεί με βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 4569/18 να ταυτοποιείται ωσ μζτοχοσ 
διαμεςολαβθτισ χωρίσ να είναι αυτόσ ο πραγματικόσ μζτοχοσ, από δε τθ διαδικαςία τθσ Οδθγίασ να 
προκφπτει άλλοσ μζτοχοσ. 
 
2. Η Οδθγία υιοκετεί ζνα ουδζτερο προσ τα εκνικά ςυςτιματα ταυτοποίθςθσ δίκαιο, γιατί δεν υπάρχουν 
ενιαία ςυςτιματα ταυτοποίθςθσ. Με δεδομζνο ότι εμείσ για πρϊτθ φορά ειςάγουμε το κεςμό των 
ςυλλογικϊν λογαριαςμϊν, επίςθμα, για άλλουσ λόγουσ, με το ν. 4569/18, ο οποίοσ μάλιςτα δεν ζχει 
ακόμθ λειτουργιςει ςτθν πράξθ, δεν ζχει νόθμα να διατθροφμε δφο διακριτά ςυςτιματα, πολλϊ δε 
μάλλον ωσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, αλλά μποροφμε να αξιοποιιςουμε τον εκτελεςτικό κανονιςμό 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αυτόσ κεςπίηει και για το εκνικό ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ, επιτρζποντασ 
τθν καλφτερθ και ευκολότερθ ςυμμόρφωςθ για τουσ αλλοδαποφσ διαμεςολαβθτζσ, που ζτςι και αλλιϊσ 
κα πρζπει να ςυμμορφωκοφν με τθν Οδθγία. Αυτό είναι ζνα πλεονζκτθμα τθσ όψιμθσ υιοκζτθςθσ, καλϊσ 
ι κακϊσ, των ςυλλογικϊν λογαριαςμϊν που πρζπει να αξιοποιιςουμε. Αντίςτοιχθ προςζγγιςθ 
ενςωμάτωςθσ ζχουν κάνει και οι Ιταλοί οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και μάλιςτα ειςάγοντασ κυρϊςεισ περί 
μθ ταυτοποίθςθσ ςτο μζτοχο (πχ ςτθ Γαλλία προβλζπεται ωσ κφρωςθ θ μθ λιψθ μερίςματοσ ι θ μθ 
άςκθςθ δικαιωμάτων ζωσ 5 χρόνια με απόφαςθ δικαςτθρίου). 
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3. Είναι μια καλι αφορμι να αποςαφθνιςτοφν κάποιεσ διατάξεισ του ν. 4569/18. Ο ν. 4569/18 οδθγεί ςε 
μια μθ αποδεκτι, κατά τθ γνϊμθ μασ, νομοκετικι επιλογι τθσ ανωνυμοποίθςθσ των ειςθγμζνων μετοχϊν. 
Ενϊ ςε επίπεδο εταιρικοφ δικαίου καταργιςαμε τισ ανϊνυμεσ μετοχζσ για τισ ειςθγμζνεσ, προβλζποντασ 
τθν ζννοια του ταυτοποιοφμενου από τον εγγεγραμμζνο διαμεςολαβθτι, επιτρζψαμε ςε μετόχουσ να 
«κρφβονται» πίςω από μθ εγγεγραμμζνουσ διαμεςολαβθτζσ που δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ ταυτοποίθςθσ 
επιτρζποντασ τθν ταυτοποίθςθ κατά το δοκοφν. Δθλαδι αν ανάμεςα ςτον αρχικό διαμεςολαβθτι που 
είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Αποκετιριο και το μζτοχο μεςολαβεί ζνασ άλλοσ διαμεςολαβθτισ, μπορεί αυτόσ 
ο τελευταίοσ να μθ διαβιβάςει τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςτον εγγεγραμμζνο διαμεςολαβθτι και ο 
εγγεγραμμζνοσ διαμεςολαβθτισ να ταυτοποιιςει ωσ μζτοχο το διαμεςολαβθτι και όχι τον πελάτθ του. 
Θεωροφμε ότι οι υποχρεϊςεισ ταυτοποίθςθσ πρζπει να τρζξουν ςε όλθ τθν αλυςίδα, πράγμα που 
προςφζρει θ Οδθγία, με τον ανάλογο επιμεριςμό ευκυνϊν. Επιπλζον ο περιοριςμόσ τθσ ρφκμιςθσ του ν. 
4569/18 ςτουσ εγγεγραμμζνουσ διαμεςολαβθτζσ αδυνατεί, κατά τθ γνϊμθ μασ, να ρυκμίςει 
αποτελεςματικά τθν ανάποδθ φορά ταυτοποίθςθσ, όταν δθλαδι το αίτθμα προζρχεται από το μζτοχο (πχ 
ςε περιπτϊςεισ άςκθςθσ δικαιϊματοσ μειοψθφίασ, όπου δεν κα αρκεί θ απλι βεβαίωςθ του μετόχου από 
το διαμεςολαβθτι του), ειδικά μάλιςτα αν θ βεβαίωςθ απαιτείται για τθ δικαςτικι άςκθςθ δικαιωμάτων 
του. 
 
Επιπλζον, ωσ προσ το πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων, κα πρζπει αυτό να επεκτακεί και ςε Πολυμερείσ 
Μθχανιςμοφσ Διαπραγμάτευςθσ (ΠΜΔ). Από τθ ςτιγμι που επιτρζπονται οι ςυλλογικοί λογαριαςμοί και 
για ΠΜΔ, πϊσ κα μποροφν να γνωρίηουν τουσ μετόχουσ τουσ οι εταιρείεσ που ζχουν ειςαχκεί ςε ΠΜΔ και 
ζχουν επιλζξει και ζχουν κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ του άρκρου 119 παρ 5 του ν. 4548/2018; Από τθ 
ςτιγμι που με το άρκρο 119 παρ 5 του ν. 4548 τισ εξομοιϊνουμε ςτθν πραγματικότθτα με τισ ειςθγμζνεσ 
ςε ρυκμιηόμενθ αγορά -ωσ προσ τθν Οδθγία για τα Δικαιϊματα των Μετόχων (SRD I)-, κα πρζπει 
αντιςτοίχωσ να ζχουν τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ που τουσ παρζχει και θ Οδθγία για τα Δικαιϊματα των 
Μετόχων ΙΙ (SRD II). H Οδθγία είναι ελάχιςτθσ εναρμόνιςθσ. 
 
Τζλοσ, ςτο άρκρο 36 (Αρμόδια Αρχι - Μζτρα και κυρϊςεισ) κα πρζπει να προςτεκεί παράγραφοσ ωσ εξισ: 
«Η Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ δφναται να ηθτά τθν ταυτοποίθςθ μετόχων ι ςυνεργαηόμενων 
διαμεςολαβθτϊν από οποιοδιποτε διαμεςολαβθτι τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 1. Κατόπιν ςχετικοφ 
αιτιματοσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, θ ταυτοποίθςθ ωσ ανωτζρω διενεργείται χωρίσ χρζωςθ και 
αμελλθτί. Το ίδιο ιςχφει όπου θ ταυτοποίθςθ επιβάλλεται με διάταξθ νόμου ι απόφαςθ δικαςτθρίου». 
Θεωροφμε χριςιμθ τθν προςκικθ με δεδομζνο ότι α) θ διάταξθ του άρκρου 3α δεν είναι πλιρουσ 
εναρμόνιςθσ β) το αντίςτοιχο δικαίωμα τθσ ΕΚ βάςει του ν. 4569/18 δεν επεκτείνεται ςε κάκε 
διαμεςολαβθτι. 
 
Με δεδομζνο επίςθσ ότι θ κυρωτικι αρμοδιότθτα τθσ ΕΚ δεν επεκτείνεται ςε αλλοδαποφσ διαμεςολαβθτζσ 
(ι ςε κάκε περίπτωςθ το εν λόγω ηιτθμα είναι ιδιαίτερα δυςχερζσ), κα πρζπει να διαςφαλιςτεί πϊσ 
επιτυγχάνεται ςυμμόρφωςθ για τουσ αλλοδαποφσ διαμεςολαβθτζσ, ειδικά μάλιςτα κακϊσ θ Οδθγία δεν 
προβλζπει διαδικαςίεσ ςυνδρομισ των διοικθτικϊν αρχϊν άλλων κρατϊν μελϊν. Σε κάποια κράτθ μζλθ 
προβλζπεται κφρωςθ εταιρικοφ δικαίου. Εναλλακτικά, μπορεί να προβλεφκεί ότι ο Ζλλθνασ 
διαμεςολαβθτισ οφείλει να ςυνεργαςτεί μόνο με αλλοδαπό διαμεςολαβθτι που ςυμμορφϊνεται με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ και το δθλϊνει αυτό εγγράφωσ. 
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