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Ο θεσμός της ανώνυμης εταιρίας αποτέλεσε το κύριο νομικό πλαίσιο της 
συγκέντρωσης κεφαλαίων στη φάση ανάπτυξης της βιομηχανικής 
κοινωνίας.

Ο θεσμός αυτός, στη φάση παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και 
δημιουργίας πληθώρας διεθνικών εταιριών αποκτά ακόμη μεγαλύτερο 
βάρος.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκεται η εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών-μελών για τις Α.Ε. και μελετάται η εισαγωγή του θεσμού της 
ευρωπαϊκής εταιρίας.

Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των Α.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι στο κεντρικό 
μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου ανέρχεται σε 34.117. Απο τις εταιρίες 
αυτές εκτιμάται ότι είναι στη ζωή περίπου 25.000, ύστερα απο λύση ή 
ανάκληση της αδείας των υπολοίπων.

Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι συνιστώνται περίπου 2.000 Α.Ε. σε όλη τη 
Χώρα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 60% των εταιριών αυτών 
έχουν έδρα στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Δράττομαι της ευκαιρίας να σας γνωρίσω ότι η Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" αποφάσισε 
πρόσφατα τη χορήγηση δρχ. 600.000.000 για τη μηχανοργάνωση του 
μητρώου Α.Ε. και των σημάτων. Θα λειτουργεί σύστημα ON LINE για τις 
υπηρεσίες εποπτείας των Α.Ε. όλης της Επικράτειας, θα εισάγονται τα 
στοιχεία των Α.Ε. που σήμερα καταχωρούνται χειρόγραφα στις καρτέλλες 
των εταιριών, αλλά και άλλα στοιχεία που σήμερα δεν υπάρχει 
δυνατότητα καταχώρησης, απο τα οποία θα αντλούνται περισσότερες και 
επεξεργασμένες πληροφορίες. Ετσι, θα επιτευχθεί η εκ μέρους των 
υπηρεσιών άσκηση αποτελεσματικότερης εποπτείας, η άμεση επικοινωνία 
ανάμεσα στις υπηρεσίες και η ταχεία ενημέρωση για τις μεταβολές σε 
κάθε εταιρία. Το νέο σύστημα που η εφαρμογή του ξεκινά άμεσα θα 
διευκολύνει τους συναλλασσόμενους πολίτες, τους μετόχους των εταιριών 
και τους ενδιαφερομένους επενδυτές για την άντληση κάθε χρήσιμης 
πληροφορίας για οποιαδήποτε Α.Ε., σε σχέση με τα οικονομικά της 
μεγέθη, τη σύνθεσή της και την προοπτική της.

Στις Α.Ε. ισχύει σύστημα διοικητικής εποπτείας του κράτους που στοχεύει 
στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων, των τρίτων kol των 
πιστωτών.



Ο νόμος 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" έχει τροποποιηθεί αρκετές 
φορές ως σήμερα, προσαρμοζόμενος στις σύγχρονες εξελίξεις, αλλά και 
σε κοινοτικές οδηγίες. Παράλληλα, η εφαρμογή του ανέδειξε ερμηνευτικά 
προβλήματα, που δίχασαν την επιστήμη, αλλά και τη νομολογία, και 
μάλιστα σε επίπεδο ακυρωτικών Δικαστηρίων, δηλ. Σ.τ.Ε. και Α.Π., 
βασανίζοντας υπηρεσίες, δικαστές και δικηγόρους. Εδώ και χρόνια 
εκτιμήθηκε ότι υπάρχει ανάγκη πρωτοβουλίας στο πεδίο της νομοθεσίας 
για τις ανώνυμες εταιρίες για να διευκρινισθούν οι ασάφειες και να 
αρθούν αμφιβολίες.

Επιτροπή απο ειδικούς εμπορικολόγους και αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, με την ευθύνη του Γ.Γ. του ΥΠ.ΕΜ., κατέγραψε τα 
προβλήματα εφαρμογής του νόμου και εισηγήθηκε τις αναγκαίες ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.

Με το υπο ψήφιση Ν/Σ δεν επιχειρείται ριζική αναμόρφωση του θεσμού 
των Α.Ε., αλλά μια απλούστευση διαδικασιών και ταυτόχρονα η 
διευκρίνιση πολλών θεμάτων, που επι χρόνια δημιουργούν δυσκολίες 
στους συναλλασσομένους. Το Ν/Σ αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα και στους 
ενδιαφερομένους φορείς (Νομικές Σχολές, Σύνδεσμο Α.Ε., Εταιρία 
Εμπορικολόγων, Επιμελητήρια, ΣΕΒ, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, κλπ.), 
σχολιάστηκε θετικότατα και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις, 
εισάγεται για ψήφιση.

Θα αναφερθώ σε μερικές απο τις ρυθμίσεις του:

- Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για 
μετρητά, θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Η 
ρύθμιση αυτή αποσκοπεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια αφενός και σε 
μείωση δυνατοτήτων καταχώρησης εικονικών εγγραφών στα 
λογιστικά βιβλία των εταιριών αφετέρου.

Καθορίζεται συγκεκριμένος χρόνος, μέσα στον οποίο θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος 
ορίσθηκε σε πέντε μήνες απο τη λήψη απόφασης του αρμόδιου 
οργάνου και με τον τρόπο αυτό αίρεται η αμφισβήτηση που υπήρχε 
ως προς την έναρξη και λήξη του χρόνου μέσα στον οποίο οι 
μέτοχοι, παλαιοί και νέοι, θα μπορούσαν να ασκήσουν το 
προτιμησιακό τους δικαίωμα στην αύξηση.

Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να συνεδριάζει εκτός της έδρας 
της εταιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην 
αλλοδαπή, με την προϋπόθεση της παρουσίας ή αντιπροσώπευσης 
όλων των μελών και της σύμφωνης γνώμης τους. Μέχρι σήμερα, 
τέτοια δυνατότητα υπήρχε μόνο εφόσον προβλεπόταν στο 
καταστατικό της εταιρίας.



- Η ιδία ως άνω δυνατότητα, δηλαδή να συνεδριάζει εκτός της έδρας 
της αλλά μόνο στην ημεδαπή, παρέχεται και στη Γενική Συνέλευση 
κατόπιν αδείας του Υπουργού Εμπορίου. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για 
να διευκολύνονται οι εταιρίες που έχουν μεγάλη διασπορά μετοχών 
(κυρίως οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο) με την επιλογή 
καταλληλότερου χώρου, ώστε να λαμβάνουν μεγαλύτερη 
δημοσιότητα οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές 
Συνελεύσεις.

Ρυθμίζεται πλέον νομοθετικά η δυνατότητα σύγκλησης της Γ.Σ. 
χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας, με την προϋπόθεση να 
παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι και κανένας 
να μην αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην πράξη, η Διοίκηση 
δεχόταν τη νομιμότητα τέτοιων Συνελεύσεων μέχρι σήμερα με την 
κάλυψη απόφασης του Σ.τ.Ε.

Παρέχεται η δυνατότητα να περιλαμβάνεται στο καταστατικό της 
εταιρίας διάταξη που να προβλέπει ότι για την εκλογή, 
αντικατάσταση και ανάκληση των μελών του Δ.Σ. απαιτείται 
ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας μεγαλύτερο απο το ελάχιστο 
προβλεπόμενο απο το νόμο μέχρι σήμερα.

Η νομοθεσία μας δεν περιελάμβανε διατάξεις συστηματικής ρύθμισης 
της μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία. 
Μάλιστα υπήρχε διαφορετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών και των 
διοικητικών δικαστηρίων (Α.Π. και Σ.τ.Ε.). Ο Α.Π. είχε δεχθεί ότι η 
μετατροπή αυτή αποτελεί μία γνήσια μετατροπή, ενώ το Σ.τ.Ε. δεν 
εδέχετο αυτό, με συνέπειες φορολογικών επιπτώσεων σε βάρος της 
μετατρεπομένης εταιρίας. Ο νέος νόμος εισάγει συστηματική 
ρύθμιση της μετατροπής αυτής, κατ' ανάλογο εφαρμογή της 
μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη 
εταιρία.

Ορίζεται ότι η εποπτεία των αθλητικών ανωνύμων εταιριών, όσον 
αφορά την εφαρμογή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες και 
μόνο, μεταφέρεται απο τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο 
Υπουργείο Εμπορίου και συγκεκριμένα στην Κεντρική Υπηρεσία 
όπου τηρούνται σήμερα οι εταιρίες επενδύσεων, οι τραπεζικές 
ανώνυμες εταιρίες, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες και 
οι Χρηματιστηριακές εταιρίες και συνεπώς η αρμόδια Διεύθυνση 
έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τα πολύπλοκα 
θέματα των εταιριών αυτών.



Με τις ρυθμίσεις αυτές τακτοποιούνται τα περισσότερα απο τα 
προβλήματα που εμφάνισε η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις Α.Ε. τα 
τελευταία χρόνια. Παραμένει όμως ανοικτό ένα ευρύτερο πρόβλημα.

Το καθεστώς αυτό της ανώνυμης εταιρίας του ν. 2190 δεν καλύπτει όλες 
τις ανάγκες επιχειρηματικής δράσης. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν 
υφίστανται σύγκρουση συμφερόντων της έντασης τουλάχιστον που 
υποθέτει ο νομοθέτης του ν.2190, η δομή της ανωνύμου εταιρίας είναι 
ακατάλληλη για ορισμένες μορφές εταιρικής συνεργασίας, που ενώ 
πρέπει να διατηρήσουν κεφαλαιουχικό χαρακτήρα δεν έχουν ανάγκη των 
αυστηρών διατάξεων του ν.2190. Τούτο συμβαίνει σε δύο κυρίως 
περιπτώσεις.

α) Στην περίπτωση των σχετικώς μικρών ανωνύμων εταιριών με 
περιορισμένο αριθμό μετόχων γνωστών μεταξύ των και όταν οι 
μετοχές είναι ανώνυμες. Το βάρος της τήρησης των διατυπώσεων 
που επιβάλλει ο ν.2190 είναι υπερβολικό σε σχέση με τους 
υπάρχοντες κινδύνους.

β) Το ίδιο ισχύει στην εντελώς αντίθετη περίπτωση όταν 
συνιστώνται ανώνυμες εταιρίες μεταξύ μεγάλων ανωνύμων 
εταιριών για την επιδίωξη συγκεκριμένου σκοπού. Οι επιχειρήσεις 
αυτές γνωστές με τον αγγλικό όρο "Joint Ventures" όταν 
προσλαμβάνουν την μορφή ανώνυμης εταιρίας, αντιμετωπίζουν τις 
ίδιες δυσκολίες, που έχουν και ol εταιρίες της πρώτης 
περιπτώσεως.

Στην πράξη τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με εξωεταιρικές 
συμφωνίες των μετόχων. Οι συμφωνίες αυτές καίτοι εκρίθησαν νόμιμες 
και ισχυρές και στη χώρα μας, δεν είναι πάντα επαρκείς γιατί δεν 
παράγουν αποτέλεσμα σε εταιρικό επίπεδο. Με το παρόν σχέδιο νόμου 
διευκολύνεται η δέσμευση και στο πλαίσιο της εταιρίας, π.χ. με τη 
ρύθμιση η οποία επιτρέπει την πρόβλεψη αυξημένων πλειοψηφιών στο 
καταστατικό.

Η νομοθεσία πολλών ευρωπαϊκών χωρών έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει το 
θέμα αυτό με τρόπο πιο ριζικό θεσπίζοντας νέες εταιρικές μορφές.

Στην Αγγλία έχει από καιρό συντελεστεί η διαμόρφωση δύο διακεκριμένων 
εταιριών της Public Limited Company (PLC) και της Private Limited 
Company (Ltd), που καλύπτει ικανοποιητικά, όπως φαίνεται, τις πρακτικές 
ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην Ολλανδία, εξάλλου, 
έχει εισαχθεί ο θεσμός της "κλειστής" εταιρίας (Besloten Vennootschap 
b.v.).



Στην Γαλλία με τον νόμο αρ. 94-1 της 3 Ιανουάριου 1994 εισήχθη ο θεσμός 
της απλοποιημένης εταιρίας με μετοχες (société par actions simplifiée). Ο 
νόμος αυτός αποσκοπεί να καλύψει κυρίως τις ανάγκες της δεύτερης 
περίπτωσης ήτοι την περίπτωση συνεργασίας (Joint Venture) μεταξύ 
μεγάλων εταιριών. Με το νόμο αυτό ελαφρύνεται το βάρος των 
διατυπώσεων που συνοδεύουν την γαλλική société anonyme και 
επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός να υπάρξει η κατάλληλη εταιρική 
μορφή για ορισμένες δραστηριότητες.

Στη Γερμανία επίσης, η πρόσφατη θέσπιση της νέας μορφής της "Mini 
A.G." έγινε με το σκοπό να διευκολυνθούν οι μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, για τις οποίες αποφεύγεται η ανελαστικότητα της κοινής 
ανωνύμου εταιρίας, που έχει σχεδιαστεί για μεγάλες εταιρίες που 
απευθύνονται στο κοινό για άντληση κεφαλαίων.

Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε τις κοινοτικές εξελίξεις και να 
προωθήσουμε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω απο το θέμα.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα, εμπεριέχει μιά σειρά 
απο διατάξεις που διευκολύνουν το στόχο της απλούστευσης των 
διαδικασιών. Πέρα απο τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων χρειάζεται 
μελλοντικά να αντιμετωπίσουμε τη δημιουργία και το πρότυπο μιάς πιό 
ευέλικτης ανώνυμης εταιρίας. Αυτός θα είναι ο επόμενός μας στόχος.
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«Ρ- £“ "Ρ “  Θα αναφερθ^ σε μερικές απο τις ρυθμίσεις του:

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για 
μετρΤΓτά7'Τ^"·Ύ^^€̂ ^  τραπεζικής κατάθεσης. Η
ρύθμιση αυτή αποσκοπεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια αφενός και σε 
μείωση δυνατοτήτων καταχώρησης εικονικών εγγραφών στα 
λογιστικά βιβλία των εταιριών αφετέρου.
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Καθορίζεται συγκεκοιυένος χρόνος, μέσα στον οποίο θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος 
ορίσθηκε σε πέντε μήνες απο τη λήψη απόφασης του αρμόδιου 
οργάνου και με τον τρόπο αυτό αίρεται η αμφισβήτηση που υπήρχε 
ως προς την έναρξη και λήξη του χρόνου μέσα στον οποίο οι 
μέτοχοι, παλαιοί και νέοι, θα μπορούσαν να ασκήσουν το 
προτιμησιακό τους δικαίωμα στην αύξηση.

καταστατικό της εταιρίας.

ια>

«Η? Μ
Γ  'Λ υ'αΓ Χ

Γ1 αρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να συνεδριάζει εκτός της_έδρας 
.της ετα ιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην 
αλλοδαπή^ με την προϋπόθεση της παρουσίας ή αντιπροσώπευσης 
όλων των μελών και της σύμφωνης γνώμης τους. Μέχρι σήμερα, 
τέτοια δυνατότητα υπήρχε μόνο εφόσον προβλεπόταν στο
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- Η ίδια ως άνω δυνατότητα, δηλαδή να συνεδριάζει εκτός της έδοας 
της αλλά μόνο στην ημεδαπή, παρέχεται και στηΤενική Συνέλευση 
κατόπιν αδείας του Υπουργού ΕμπορίοϋΤΉ ρΰΒμιση άυτή~γυ7εται για 
να διευκολύνονται οι εταιρίες που έχουν μεγάλη διασπορά μετοχών 
(κυρίως οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο) με την επιλογή 
καταλληλότερου χώρου, ώστε να λαμβάνουν μεγαλύτερη 
δημοσιότητα οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές 
Συνελεύσεις.

Ρυθμίζεται πλέον νομοθετικά η δυνατότητα σύγκλησης της Γ.Σ. 
χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητάς, με την προϋπόθεση νά 
παριστανται ή να αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτδχάΓκαι κανένας 
να μην αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην πράξη, η Διοίκηση 
δεχόταν τη νομιμότητα τέτοιων Συνελεύσεων μέχρι σήμερα με την 
κάλυψη απόφασης του Σ.τ.Ε.

Παρέχεται η δυνατότητα να περιλαμβάνεται στο καταστατικό της 
εταιρίας διάταξη που να προβλέπει ότι για την εκλογή, 
αντικατάσταση και ανάκληση των υελων του Δ.Σ. απαιτείται 
ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας μεγαλύτερο απο τυ ελάχισ ίο~ 
προβλεπόμενο απο το νόμο μέχρι σήμερα.

Η νομοθεσία μας δεν περιελάμβανε διατάξεις συστηματικής ρύθμισης 
της μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία. 
Μάλιστα υπήρχε διαφορετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών και των 
διοικητικών δικαστηρίων (Α.Π. και Σ.τ.Ε.). Ο Α.Π. είχε δεχθεί ότι η 
μετατροπή αυτή αποτελεί μία γνήσια μετατροπή, ενώ το Σ.τ.Ε. δεν 
εδέχετο αυτό, με συνέπειες φορολογικών επιπτώσεων σε βάρος της 
μετατρεπομένης εταιρίας. Ο νέος νόμος εισάγει συστηματική 
ρύθμιση της μετατροπής αυτής, κατ’ ανάλογο εφαρμογή της 
μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη 
εταιρία.

Ορίζεται ότι η εποπτεία των αθλητικών ανωνύμων εταιριών, όσον 
αφορά την εφαρμογή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες και 
μόνο, μεταφέρεται απο τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο 
Υπουργείο Εμπορίου και συγκεκριμένα στην Κεντρική Υπηρεσία 
όπου τηρούνται σήμερα οι εταιρίες επενδύσεων, οι τραπεζικές 
ανώνυμες εταιρίες, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες και 
οι Χρηματιστηριακές εταιρίες και συνεπώς η αρμόδια Διεύθυνση 
έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τα πολύπλοκα 
θέματα των εταιριών αυτών.



■ ί
% Hoc Ha ooc X

■ n

ctciCrltt ^ rWo ^ocvoebiv cJt\Jr t o cux Doti V ■» l^pCtJopti Vuo^ CJCl .

tjaCfopw/ÖÜ
%=W - 
J« w * Xer
lacieH wx^o -
It ¿10(6)00
ealoipjffoH
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Με τις ρυθμίσεις αυτές τακτοποιούνται τα περισσότερα απο τα 
προβλήματα που εμφάνισε η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις Α.Ε. τα 
τελευταία χρόνια. Παραμένει όμως ανοικτό ένα ευρύτερο πρόβλημα__ ] \ ^

Το καθεστώς αυτό της ανώνυμης εταιρίας του ν. 2190 δεν καλύπτει όλες 
τις ανάγκες επιχειρηματικής δράσης. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν 
υφίστανται σύγκρουση συμφερόντων της έντασης τουλάχιστον που 
υποθέτει ο νομοθέτης του ν.2190, η δομή της ανωνύμου εταιρίας είναι 
ακατάλληλη για ορισμένες μορφές εταιρικής συνεργασίας, που ενώ 
πρέπει να διατηρήσουν κεφαλαιουχικό χαρακτήρα δεν έχουν ανάγκη των 
αυστηρών διατάξεων του ν.2190. Τούτο συμβαίνει σε δύο κυρίως 
περιπτώσεις.

α) Στην περίπτωση των σχετικώς μικρών ανωνύμων εταιριών με 
περιορισμένο αριθμό μετόχων γνωστών μεταξύ των και όταν οι 
μετοχές είναι ανώνυμες. Το βάρος της τήρησης των διατυπώσεων 
που επιβάλλει ο ν.2190 είναι υπερβολικό σε σχέση με τους 
υπάρχοντες κινδύνους.

β) Το ίδιο ισχύει στην εντελώς αντίθετη περίπτωση όταν 
συνιστώνται ανώνυμες εταιρίες μεταξύ μεγάλων ανωνύμων 
εταιριών για την επιδίωξη συγκεκριμένου σκοπού. Οι επιχειρήσεις 
αυτές γνωστές με τον αγγλικό όρο "Joint Ventures" όταν 
προσλαμβάνουν την μορφή ανώνυμης εταιρίας, αντιμετωπίζουν τις 
ίδιες δυσκολίες, που έχουν και οι εταιρίες της πρώτης 
περιπτώσεως.

Στην πράξη τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με εξωεταιρικές 
συμφωνίες των μετόχων. Οι συμφωνίες αυτές καίτοι εκρίθησαν νόμιμες 
και ισχυρές και στη χώρα μας, δεν είναι πάντα επαρκείς γιατί δεν 
παράγουν αποτέλεσμα σε εταιρικό επίπεδο. Με το παρόν σχέδιο νόμου 
διευκολύνεται η δέσμευση και στο πλαίσιο της εταιρίας, π.χ. με τη 
ρύθμιση η οποία επιτρέπει την πρόβλεψη αυξημένων πλειοψηφιών στο 
καταστατικό.

Η νομοθεσία πολλών ευρωπαϊκών χωρών έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει το 
θέμα αυτό με τρόπο πιο ριζικό θεσπίζοντας νέες εταιρικές μορφές.

Στην Αγγλία έχει από καιρό συντελεστεί η διαμόρφωση δύο διακεκριμένων 
εταιριών της Public Limited Company (PLC) και της Private Limited 
Company (Ltd), που καλύπτει ικανοποιητικά, όπως φαίνεται, τις πρακτικές 
ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην Ολλανδία, εξάλλου, 
έχει εισαχθεί ο θεσμός της "κλειστής" εταιρίας (Besloten Vennootschap 
b.v.).


