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Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας 
και άλλες διατάξεις. 
 
 
 
Άρθρο 7 
Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ.) 
 
1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ.) είναι 
οµάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώµατες ή άυλες, εταιρικά µερίδια και 
µετρητά. Συνιστάται για ορισµένη χρονική διάρκεια µε αποκλεισµό του δικαιώµατος 
απόκτησης και µεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού υπό όρους άλλους από τους 
οριζόµενους στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου και της οποίας τα επί µέρους στοιχεία 
ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (µεριδιούχους). Η διάρκεια του Α.Κ.Ε.Σ. 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) χρόνια. 
 
2. Το Α.Κ.Ε.Σ. ιδρύεται µε σύµβαση σύστασης και διαχείρισης που συνάπτεται µεταξύ των 
µεριδιούχων, ενός θεµατοφύλακα και ενός διαχειριστή. Η σύµβαση αυτή καταρτίζεται 
εγγράφως και κατατίθεται, όπως και κάθε τροποποίησή της στο θεµατοφύλακα. Ο 
θεµατοφύλακας τηρεί αρχείο και υποχρεώνεται να ελέγξει ότι περιέχονται στη σύµβαση τα 
ελάχιστα στοιχεία που προβλέπονται από την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου και ότι οι 
όροι της δεν είναι αντίθετοι µε τις διατάξεις του. Οι όροι της φύλαξης των στοιχείων του 
ενεργητικού από το θεµατοφύλακα ορίζονται στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης και 
διέπονται επικουρικά από τις διατάξεις των άρθρων 822-829 του Αστικού Κώδικα. 
 
3. Το Α.Κ.Ε.Σ. δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Oι µεριδιούχοι δεν ευθύνονται για 
υποχρεώσεις του Α.Κ.Ε.Σ. πέραν της αξίας του µεριδίου της συµµετοχής τους σε αυτό. Με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι µεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως 
αποκλειστικά από το διαχειριστή, ως προς τις έννοµες σχέσεις που προκύπτουν από τη 
διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα δικαιώµατά τους επί του ενεργητικού του. Οι 
µεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της διαχειρίστριας εταιρίας και του 
θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η έδρα του Α.Κ.Ε.Σ. βρίσκεται 
υποχρεωτικά στην Ελλάδα. Ως έδρα του Α.Κ.Ε.Σ. µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, 
θεωρείται έδρα του διαχειριστή. Στην περίπτωση που διαχειριστής σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 5, είναι εταιρία που δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ως έδρα του Α.Κ.Ε.Σ 
θεωρείται η έδρα του θεµατοφύλακα, εφόσον η καταστατική του έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα 
ή η έδρα του υποκαταστήµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον η καταστατική του έδρα 
βρίσκεται σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή ο θεµατοφύλακας θεωρείται 
ως εκ του νόµου αντίκλητος της διαχειρίστριας εταιρίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο φορέας στην εποπτεία του οποίου θα υπάγεται το 
Α.Κ.Ε.Σ. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της. Η µη έκδοση της πιο πάνω 
απόφασης δεν κωλύει τη σύσταση και τη λειτουργία του Α.Κ.Ε.Σ. 
 
4. Το Α.Κ.Ε.Σ. επενδύει αποκλειστικά σε συµµετοχές σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις που 
εδρεύουν στην Ελλάδα, οι οποίες δεν είναι εκδότες κινητών αξιών εισηγµένων προς 
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. 
Επιτρέπεται η επένδυση σε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές και σε οµολογίες που 
παρέχουν δικαίωµα προς απόληψη, πέραν του τόκου, και ορισµένου ποσοστού επί των 
κερδών του εκδότη ή προς λήψη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης παροχής εξαρτώµενης 
από το ύψος της παραγωγής ή του εν γένει επιπέδου δραστηριότητας του εκδότη, οι οποίες 
εκδίδονται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. Το Α.Κ.Ε.Σ. 
µπορεί να συµµετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων των οποίων κινητές αξίες είναι εισηγµένες 
σε οργανωµένη αγορά, εφόσον αυτό είναι αποτέλεσµα επένδυσης που έγινε πριν την έγκριση 
της εισαγωγής από τις αρµόδιες αρχές και το Α.Κ.Ε.Σ. µεταβιβάσει τη συµµετοχή του αυτή 
εντός πέντε (5) το πολύ ετών από την εισαγωγή των αξιών της επιχείρησης προς 
διαπραγµάτευση. 
 



5. ∆ιαχειριστής αµοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών του παρόντος άρθρου 
είναι ανώνυµη εταιρία µε ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και αποκλειστικό σκοπό 
τη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών του παρόντος άρθρου. 
∆ιαχειριστής µπορεί να είναι και επιχείρηση η οποία έχει λάβει άδεια για τη διαχείριση 
αντίστοιχων σχηµάτων παροχής του επιχειρηµατικού κεφαλαίου από τις αρµόδιες αρχές 
άλλου κράτους - µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και εταιρία παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών του Ν. 2396/1996. Ως προς το θεµατοφύλακα εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 1-3, 5-6 και 30α του Ν. 1969/1991. 
 
6. Παραίτηση της διαχειρίστριας εταιρίας ή του θεµατοφύλακα, ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας τους, θέση τους σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη αντίστοιχη 
διαδικασία που συνεπάγεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους αποτελούν λόγο λύσης 
του Α.Κ.Ε.Σ., εφόσον η διαχειρίστρια εταιρία ή ο θεµατοφύλακας δεν αντικατασταθούν εντός 
εξήντα (60) ηµερών από τη µε οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της επέλευσης ενός από 
τα παραπάνω γεγονότα στους µεριδιούχους. Η διαδικασία αντικατάστασης ορίζεται 
υποχρεωτικά στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης. Η σύµβαση σύστασης και διαχείρισης 
µπορεί να προβλέπει τους λόγους καταγγελίας της σύµβασης ως προς τη διαχειρίστρια 
εταιρία και το θεµατοφύλακα. Στην περίπτωση αυτή, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας. Σε περίπτωση 
που η αντικατάσταση δεν γίνει εµπρόθεσµα, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να 
ζητήσει τη λύση του Α.Κ.Ε.Σ. από το αρµόδιο δικαστήριο της έδρας της διαχειρίστριας 
εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Με 
τη δικαστική απόφαση µε την οποία διατάσσεται η λύση του Α.Κ.Ε.Σ. ορίζεται και ο 
εκκαθαριστής, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης ή όταν 
ο σχετικός όρος της σύµβασης δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής. Η λύση γίνεται σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που ορίζεται στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης και εφαρµόζονται 
επικουρικά οι διατάξεις των άρθρων 798-804 του Αστικού Κώδικα. 
 
7. Η περιουσία του αµοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ίσα µερίδια. Η συµµετοχή στο αµοιβαίο 
κεφάλαιο αποδεικνύεται µε ονοµαστικό τίτλο που εκδίδεται από το διαχειριστή και 
προσυπογράφεται από το θεµατοφύλακα (τίτλος µεριδίων). Ο διαχειριστής δικαιούται, µε τη 
ρητή συναίνεση του µεριδιούχου, να µην εκδίδει τίτλο µεριδίων, να καταχωρεί τα µερίδια σε 
ειδικό µητρώο µεριδιούχων που θα τηρεί µε ηλεκτρονικό αρχείο και να τα παρακολουθεί µε 
σχετικές εγγραφές σε αυτό το αρχείο. Ο µεριδιούχος πάντως δύναται, µε την υποβολή 
σχετικού αιτήµατός του, να απαιτήσει την έκδοση τίτλου µεριδίων, ο οποίος θα µπορεί να 
φυλάσσεται από το θεµατοφύλακα. Εφόσον ο διαχειριστής δεν εκδίδει τίτλο, χορηγεί στο 
µεριδιούχο βεβαίωση που αναγράφει τα στοιχεία τα οποία µνηµονεύονται στο επόµενο 
εδάφιο αυτής της παραγράφου. Οι τίτλοι µεριδίων µπορούν να εκδίδονται για ένα ή 
περισσότερα µερίδια ή κλάσµα µεριδίου και πρέπει να περιέχουν: α) Την ονοµασία του 
αµοιβαίου κεφαλαίου. β) Τις επωνυµίες του διαχειριστή και του θεµατοφύλακα. γ) Τον αριθµό 
των µεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο. δ) Το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και τη 
διεύθυνση της κατοικίας ή έδρας του µεριδιούχου ή των µεριδιούχων. Οι διατάξεις του Ν. 
5638/1932 "περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασµόν" εφαρµόζονται αναλόγως και επί 
µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών. Σε περιπτώσεις απώλειας 
τίτλων µεριδίων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 12α του Κ.Ν. 2190/1920. Η 
απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της βεβαίωσης συµµετοχής στο αµοιβαίο κεφάλαιο δεν 
παράγει καµία έννοµη συνέπεια, ως προς τις σχέσεις του µεριδιούχου ή των µεριδιούχων µε 
το διαχειριστή. Ο διαχειριστής, ύστερα από σχετική αίτηση του µεριδιούχου ή ενός από τους 
συνδικαιούχους µεριδιούχους, εκδίδει νέα βεβαίωση, σε αντικατάσταση της παλαιάς. Με τη 
σύµβαση σύστασης και διαχείρισης επιτρέπεται να τίθενται περιορισµοί στη µεταβίβαση, 
επιβάρυνση και γενικά διάθεση των δικαιωµάτων επί µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. Οι περιορισµοί 
ισχύουν έναντι τρίτων, εφόσον µνηµονεύονται συνοπτικά στον τίτλο ή στη βεβαίωση 
συµµετοχής στο αµοιβαίο κεφάλαιο. Σε περίπτωση µεταβίβασης µέρους ή ολόκληρου 
µεριδίου συµµετοχής, ο αποκτών υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του 
δικαιοπαρόχου του από τη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης. Η µεταβίβαση ισχύει έναντι 
του διαχειριστή και των µεριδιούχων από τη γνωστοποίησή της στο διαχειριστή και η σχετική 
δήλωση προσαρτάται στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης και αποτελεί παράρτηµά της. 
Τα µερίδια Α.Κ.Ε.Σ. δύνανται να ενεχυράζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 1244 επ. του 
Αστικού Κώδικα και της κατά περίπτωση ισχύουσας νοµοθεσίας για την ενεχύραση 
ενσώµατων ή άυλων τίτλων. Η ενεχύραση ισχύει έναντι του διαχειριστή από τη στιγµή που θα 



ανακοινωθεί σε αυτόν. Για την εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρέωση ή 
τη δυνατότητα ορισµένων προσώπων να επενδύουν σε κινητές αξίες, τα µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών του παρόντος άρθρου θεωρούνται ισοδύναµα µε 
κινητές αξίες µη εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της 
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. 
 
8. Το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. κατά τη σύστασή του είναι 3.000.000 ευρώ. 
Η ελάχιστη αξία της συµµετοχής κάθε µεριδιούχου κατά τη σύσταση του αµοιβαίου κεφαλαίου 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 150.000 ευρώ. Επιτρέπεται η τµηµατική καταβολή της 
συµµετοχής του µεριδιούχου σύµφωνα µε όρους που θα προβλέπονται στη σύµβαση 
σύστασης και διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της πρώτης καταβολής δεν µπορεί να 
είναι κατώτερο από 50.000 ευρώ. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία αύξησης του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. µε εισφορές των µεριδιούχων ή µε 
συµµετοχή νέων µεριδιούχων σε αυτό. 
 
9. Η καταβολή του τιµήµατος συµµετοχής σε Α.Κ.Ε.Σ. γίνεται µόνο µε µετρητά. 
 
10. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. σε κινητές αξίες 
του ίδιου εκδότη. Απαγορεύεται η επένδυση σε κινητές αξίες: α) εκδότη που είναι 
συνδεδεµένη επιχείρηση κάποιου από τους µεριδιούχους µε την έννοια του άρθρου 42ε του 
Ν. 2190/1920, β) εκδότη του οποίου το µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο ανήκει σε ποσοστό άνω 
του 25% σε µεριδιούχο φυσικό πρόσωπο ή τη σύζυγό του ή συγγενικό του πρόσωπο µε 
βαθµό συγγένειας µέχρι 3ου βαθµού ή από κοινού σε µεριδιούχους, συζύγους τους και 
συγγενικά τους πρόσωπα µε βαθµό συγγένειας µέχρι 3ου βαθµού ή από κοινού σε συγγενικά 
πρόσωπα µεριδιούχου µε βαθµό συγγένειας µέχρι 3ου βαθµού. 
 
11. Εάν στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης δεν ορίζεται διαφορετικά, την εφαρµογή του 
άρθρου 790 του Αστικού Κώδικα µπορούν να ζητήσουν µεριδιούχοι που κατέχουν ιδανικά 
µερίδια συµµετοχής τα οποία αντιστοιχούν αθροιστικά στο 1/3 του κεφαλαίου του Α.Κ.Ε.Σ. 
 
12. Η σύµβαση σύστασης και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ. περιλαµβάνει υποχρεωτικά: 
α. την ονοµασία, τη διάρκεια και το ύψος του κεφαλαίου του Α.Κ.Ε.Σ., 
β. το σκοπό και την επενδυτική του πολιτική, 
γ. την ταυτότητα κάθε µεριδιούχου, την αξία και το αντίστοιχο ιδανικό µερίδιο συµµετοχής του, 
δ. τον τρόπο καταβολής της αξίας του µεριδίου συµµετοχής εκ µέρους των µεριδιούχων, τη 
διαδικασία µεταβολής του κεφαλαίου του Α.Κ.Ε.Σ. και τους όρους συµµετοχής νέων 
µεριδιούχων που προβλέπονται στην παράγραφο 8, 
ε. την ταυτότητα του διαχειριστή και τους όρους άσκησης της διαχείρισης και ιδίως τη 
διαδικασία επιλογής επενδύσεων και την εξουσία της διαχειρίστριας εταιρίας να συνάπτει 
δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις στο όνοµα και για λογαριασµό του Α.Κ.Ε.Σ. και ενδεχόµενους 
περιορισµούς της εξουσίας αυτής, 
στ. την αµοιβή του διαχειριστή, 
ζ. την ταυτότητα του θεµατοφύλακα και τους όρους φύλαξης του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ., 
καθώς και την αµοιβή του θεµατοφύλακα,      η. τον τρόπο διανοµής των κερδών και του 
προϊόντος της ρευστοποίησης των επενδύσεων, 
θ. τη διαδικασία τροποποίησης και λύσης της σύµβασης, τους λόγους καταγγελίας της 
σύµβασης, καθώς και τη διαδικασία αντικατάστασης του διαχειριστή και του θεµατοφύλακα, 
ι. τη διαδικασία µεταβίβασης των µεριδίων, 
ια. τα δικαιώµατα των µεριδιούχων και τον τρόπο άσκησής τους, καθώς και τη διαδικασία 
ελέγχου του διαχειριστή και του θεµατοφύλακα, 
ιβ. τη διαδικασία λύσης και ρευστοποίησης του Α.Κ.Ε.Σ. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών επιτρέπεται να 
αναπροσαρµόζεται το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης σύστασης και διαχείρισης του 
Α.Κ.Ε.Σ. 
 
13. Όποιος προβαίνει σε ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, γνωστοποιήσεις ή 
χρησιµοποιεί οποιαδήποτε µέθοδο για να δηµιουργήσει σε τρίτους την εσφαλµένη εντύπωση 
ότι επιχείρηση ή επενδυτική πρόταση αποτελεί Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών κατά την έννοια του παρόντος νόµου, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική 
ποινή µέχρι 300.000 ευρώ. 



 
14. Για τη δηµιουργία Α.Κ.Ε.Σ. δεν απαιτείται η ειδική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η 
οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 876/1979, 
όπως ισχύει 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δια του τύπου και των λοιπών Μ.Μ.Ε. διαφήµιση περί 
δηµιουργίας Α.Κ.Ε.Σ. 
Απαγορεύεται επίσης η είσπραξη εκ µέρους του θεµατοφύλακα και της εταιρίας διαχείρισης 
της αξίας του µεριδίου συµµετοχής των µεριδιούχων πριν την υπογραφή από αυτούς της 
σύµβασης σύστασης και διαχείρισης και την κατάθεσή της στο θεµατοφύλακα. 
Η παράβαση των απαγορεύσεων των προηγούµενων εδαφίων 2 και 3 τιµωρείται µε την 
ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 876/1979. 
 
15. Η διαχειριστική χρήση του αµοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών είναι 
ετήσια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η 
πρώτη διαχειριστική χρήση µπορεί να ορισθεί για διάστηµα µεγαλύτερο του ηµερολογιακού 
έτους, µε λήξη την 31η ∆εκεµβρίου. 
 
16. Στο τέλος του πρώτου εξαµήνου κάθε διαχειριστικής χρήσης, καθώς και στο τέλος κάθε 
διαχειριστικής χρήσης του αµοιβαίου κεφαλαίου, η διαχειρίστρια εταιρία συντάσσει την 
εξαµηνιαία και ετήσια, αντίστοιχα, έκθεση του Α.Κ.Ε.Σ. 
 
17. Η ετήσια έκθεση για το Α.Κ.Ε.Σ. περιλαµβάνει τουλάχιστον: α. Την καταγραφή της 
περιουσιακής κατάστασης του Α.Κ.Ε.Σ., η οποία περιέχει αναλυτικά το είδος και την 
ποσότητα των κινητών αξιών, την τιµή κτήσης τους, τη συνολική αξία των κινητών αξιών, το 
διαθέσιµο ενεργητικό σε καταθέσεις, τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και την καθαρή αξία του 
ενεργητικού. β. Αναλυτικό λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσης, που περιλαµβάνει τις 
προσόδους κατά κατηγορία, τα κέρδη ή ζηµίες από την πώληση κινητών αξιών και τις 
δαπάνες κατά κατηγορία. γ. Τα διανεµόµενα και επανεπενδυόµενα κέρδη. δ. Τις ενδεχόµενες 
µεταβολές στην ταυτότητα των µεριδιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να διευρύνεται το πληροφοριακό περιεχόµενο της 
ετήσιας έκθεσης του Α.Κ.Ε.Σ. Η σύµβαση σύστασης και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ. µπορεί 
επίσης να διευρύνει το περιεχόµενο της ετήσιας αυτής έκθεσης. Η έκθεση αυτή διανέµεται 
από τη διαχειρίστρια εταιρία στους µεριδιούχους εντός τριών µηνών από τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου. Η εξαµηνιαία έκθεση για το Α.Κ.Ε.Σ. περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση α'. 
 
18. Η αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. από τη διαχειρίστρια εταιρία 
γίνεται κατά τους ακόλουθους κανόνες: 
α. Η αξία των κινητών αξιών που δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αποτιµάται µε βάση 
την αξία κτήσης τους. 
β. Η αξία κινητών αξιών που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αποτιµάται µε βάση την τιµή 
κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της ίδιας ηµέρας. Όταν οι 
κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια και αυτό δεν είναι εφικτό για 
λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιµάται µε βάση την τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης 
εργάσιµης ηµέρας των ως άνω χρηµατιστηρίων. 
γ. Εάν δεν έχει καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή την ηµέρα της αποτίµησης, 
λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης του χρηµατιστηρίου και, 
εάν δεν έχει γίνει ούτε και εκείνη την ηµέρα χρηµατιστηριακή συναλλαγή, η τιµή της αµέσως 
προηγούµενης συνεδρίασης. Εάν ούτε και εκείνη την ηµέρα δεν έχει γίνει χρηµατιστηριακή 
συναλλαγή, λαµβάνεται υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζητήσεως. 
δ. Εάν στο χρηµατιστήριο, στο οποίο είναι εισηγµένες οι κινητές αξίες του Α.Κ.Ε.Σ. ισχύει το 
σύστηµα της ενιαίας τιµής, για τον προσδιορισµό της αξίας τους λαµβάνεται υπόψη η ενιαία 
τιµή. 
 
19. Οι πρόσοδοι του Α.Κ.Ε.Σ. από τόκους, µερίσµατα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, 
καθώς και το προϊόν της ρευστοποίησης των επενδύσεών του, µπορούν να διανέµονται 
ετησίως στους µεριδιούχους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σύµβαση σύστασης και 
διαχείρισης. 
 



20. Αντίγραφο της σύµβασης σύστασης και διαχείρισης και κάθε τροποποίησή της 
κατατίθενται στην ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η διαχειρίστρια εταιρία, εντός 15 ηµερών από 
την κατάθεσή τους στο θεµατοφύλακα. 
 
21. Τα αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών του παρόντος νόµου δεν είναι 
υποκείµενα οποιουδήποτε φόρου. Η φορολόγηση των µεριδιούχων Α.Κ.Ε.Σ. για το κάθε 
µορφής εισόδηµα που αποκτούν από την ιδιότητα αυτή γίνεται στο πρόσωπό τους ως εξ 
αδιαιρέτου συγκυρίων, κοινωνών και γενικά συνδικαιούχων των περιουσιακών στοιχείων που 
απαρτίζουν το Α.Κ.Ε.Σ. Η µεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή επί µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. εξοµοιώνεται 
φορολογικά µε την αντίστοιχη συναλλαγή επί του αναλογούντος εξ αδιαιρέτου µεριδίου των 
κατ' ιδίαν περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το Α.Κ.Ε.Σ. Η απόκτηση µεριδίων 
συµµετοχής σε Α.Κ.Ε.Σ. δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την απόκτηση από τον µεριδιούχο της 
ιδιότητας κατοίκου Ελλάδας ή µονίµως  εγκατεστηµένης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης 
ή οργανισµού για την εφαρµογή φορολογικών διατάξεων. 
 
22. Η σύµβαση σύστασης και διαχείρισης Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιχειρηµατικών Συµµετοχών 
κλειστού τύπου, καθώς και η καταβολή της συµµετοχής των µεριδιούχων, απαλλάσσονται 
από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη 
επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και τρίτων. 
 
23. Οι διατάξεις της περίπτωσης κβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 
(ΦΕΚ 248 Α') εφαρµόζονται και για τη διαχείριση των Α.Κ.Ε.Σ. 
 
24. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται µέσα σε ένα έτος 
από τη δηµοσίευση του παρόντος και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 
παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι  δυνατόν Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 
(Ε.Κ.Ε.Σ.), που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2367/1995 και λειτουργεί ήδη κατά τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού να µετατραπεί σε Α.Κ.Ε.Σ. Για τη µετατροπή συντάσσεται 
έκθεση από ορκωτό ελεγκτή, σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης που προβλέπονται στην 
παραπάνω παράγραφο 18, η οποία τίθεται στη διάθεση των µετόχων, στην έδρα ης εταιρίας, 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της γενικής 
συνέλευσης που θα αποφασίσει τη µετατροπή. Τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη γενική 
συνέλευση που θα αποφασίσει τη µετατροπή, τίθεται στη διάθεση των µετόχων σχέδιο 
σύµβασης σύστασης και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ., το οποίο περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον όλα 
τα στοιχεία που προβλέπονται από την παράγραφο 12. Η απόφαση περί µετατροπής πρέπει 
να περιλαµβάνει, επί ποινή ακυρότητας, τους όρους µε τους οποίους οι µέτοχοι που δεν 
επιθυµούν τη µετατροπή αυτή θα µεταβιβάσουν τις µετοχές τους στους µετόχους οι οποίοι 
επιθυµούν τη µετατροπή αυτή. Η τιµή για τη µεταβίβαση δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
είναι µικρότερη από αυτήν που προκύπτει µε βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή. Το 
Α.Κ.Ε.Σ. που θα συσταθεί µε αυτόν τον τρόπο θεωρείται έναντι των τρίτων καθολικός 
διάδοχος της Ε.Κ.Ε.Σ. που µετατράπηκε. Στην περίπτωση της µετατροπής, µπορεί, κατ' 
εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 8, η ελάχιστη αξία 
κάθε µεριδίου να είναι µικρότερη από 150.000 ευρώ. 
Από τη µετατροπή της Ε.Κ.Ε.Σ. σε Α.Κ.Ε.Σ. δεν δηµιουργείται καµία φορολογική υποχρέωση, 
σε βάρος της Ε.Κ.Ε.Σ. ή του Α.Κ.Ε.Σ. που προκύπτει από τη µετατροπή ή σε βάρος των 
µεριδιούχων του. 




