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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 86
Δικαίωμα προαίρεσης

Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με
τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς
ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται
στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι
ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει
αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.
Άρθρο 87
Ίδια μερίδια
Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμ−
μεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με
οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμε−
νου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση
συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με
απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια
της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως
με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω πε−
ριπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προ−
βεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης
του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως
της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη
σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 88
Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων
1. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή
ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπό−
κειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα
με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δι−
καστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται
και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως
πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος
κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους
ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή
πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικα−
στήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέρο−
ντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από
την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό
τρόπο.
2. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του
μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποι−
ούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού
Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο
μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας,
τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή
τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον
πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από
το δικαστήριο.
Άρθρο 89
Είσοδος νέου εταίρου – νέες εισφορές
από υπάρχοντες εταίρους
1. Αν δεν προβλέπει κάτι άλλο το καταστατικό για την
είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από
υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση
των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει
τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά
που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί

να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των
οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί
μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο
του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες
εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλ−
λεται από το συμφέρον της εταιρείας.
2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση
αύξησης του κεφαλαίου.
Άρθρο 90
Αύξηση κεφαλαίου
1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού
των εταιρικών μεριδίων.
2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται
με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα
προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό
των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίω−
μα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της
απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό
μπορεί να προβλέπει ότι το δικαίωμα προτίμησης το
έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε
κεφαλαιακές εισφορές. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί
να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταί−
ρων που λαμβάνεται κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5.
Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρ−
ρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα
ποσοστά, εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 89.
3. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να προβλέπει
ότι το κεφάλαιο θα αυξηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό
σημείο με νέες εισφορές ορισμένου ποσού («εγκεκρι−
μένο κεφάλαιο»). Το χρονικό σημείο μπορεί να προσ−
διορίζεται με μορφή αίρεσης ή προθεσμίας ή με λήψη
απόφασης από το διαχειριστή ή τους εταίρους. Αν δεν
προκύπτει κάτι άλλο από το καταστατικό, υποχρέωση
καταβολής των εισφορών αυτών έχουν όλοι οι εταίροι,
ανάλογα με το ποσό των εταιρικών μεριδίων που κατέ−
χει ο καθένας. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου
με τον τρόπο αυτόν ο διαχειριστής υποχρεούται να
αναπροσαρμόσει το κεφάλαιο της εταιρείας με σχετική
δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο, οι
νέες εισφορές είναι σε μετρητά.
Άρθρο 91
Μείωση κεφαλαίου
1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστά−
μενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές ει−
σφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης
των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Το καταστατικό
μπορεί να προβλέπει συναίνεση των εταίρων αυτών ή
χωριστή απόφαση τούτων που λαμβάνεται κατά πλειο−
ψηφία. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό
του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση
τούτου.
2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευό−
μενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους
με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές,
μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρή−
σεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση
των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα
από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για
μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια

