ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Ε.Π.Ε.
(Πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην πεξηερόκελν όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ Ν.4441/2016 (Α’
227) θαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3190/1955 (Α’ 91) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κεηά ην λ.
4541/2018 (Α’ 93)
Άρθρο 1
ΤΣΑΗ- ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΣΤΠΟ-ΕΠΩΝΤΜΙΑ
πζηήλεηαη κε ην παξόλ θαηαζηαηηθό Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ Δπσλπκία
«....................................................................................
Δπζύλεο»

(ή

Δ.Π.Δ.),

θαη

Δηαηξεία

ην

Πεξηνξηζκέλεο

δηαθξηηηθό

ηίηιν

«………………………………………………………………………………»
Γηα

ηηο

δηεζλείο

ζπλαιιαγέο

ε

αλσηέξσ

«………………………………………………….LimitedLiabilityCompany

(ή

επσλπκία
«L.L.C.»

ή

απνδίδεηαη
«LTD»

θαη

ν

αλσηέξσ δηαθξηηηθόο ηίηινο απνδίδεηαη «………………………………………………».
Άρθρο 2
ΈΔΡΑ
Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο ...............................................................
Άρθρο 3
ΚΟΠΟ
θνπόο ηεο Δηαηξείαο είλαη: …………………………………………………………………………………...
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ……..... έηε, αξρίδεη από ηελ θαηαρώξηζε ηνπ παξόληνο
ζην

Γεληθό

Δκπνξηθό

Μεηξών

(Γ.Δ.ΜΗ.)

θαη

ιήγεη

ηελ

…………………………………………………………………………………..
Άρθρο 5
ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ……………… ( ) επξώ πνπ δηαηξείηαη ζε …. εηαηξηθά
κεξίδηα αμίαο ……… ( ) επξώ ην θαζέλα θαη βεβαηώλεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ζην παξόλ
εηαίξνπο όηη είλαη νινζρεξώο θαηαβεβιεκέλα θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ.

Η θάιπςε ησλ κεξηδίσλ θαη ε θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ από όινπο ηνπο εηαίξνπο έγηλε σο
εμήο:
α. ΥΡΗΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΒΟΛΔ
1) Ο εηαίξνο …………………………. (όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν), θάηνηθνο…………… επί ηεο
νδνύ…………………,
………………………,

αξ..........,
επάγγεικα

θάηνρνο

Α.Γ.Σ.

..................

(ή

θαη

…………………………….. θαηέβαιε ………………….. επξώ

αξ.

δηαβαηεξίνπ)…………..,

ειεθηξνληθή
κεηξεηά

δηεύζπλζε

Α.Φ.Μ
(e-mail)

θαη έιαβε …………. εηαηξηθά

κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο …….. επξώ έθαζην.
2) Ο εηαίξνο………………………………..
β. ΔΙΦΟΡΔ Δ ΔΙΓΟ (ζπκπιεξώλεηαη κόλν εθόζνλ ην εηζθεξόκελν είδνο ΓΔΝ ππόθεηηαη
ζε ζπκβνιαηνγξαθηθό ηύπν από εηδηθέο δηαηάμεηο).
Οη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ ζε είδνο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ νπνίσλ απνηηκήζεθε, θαη’ αλαινγηθή
εθαξκνγή ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, ζε ………… επξώ,
αληηζηνηρνύλ ζε ……………… εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο ………….. επξώ έθαζην θαη
θαιύθζεθαλ σο θαησηέξσ:
1. Ο εηαίξνο ………………………………(όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν), θάηνηθνο……………. επί ηεο
νδνύ …………………. αξ …..., θάηνρνο Α.Γ.Σ. (ή αξ. Γηαβαηεξίνπ).……………., Α.Φ.Μ.………………,
επάγγεικα................ θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (e-mail) ……………………………………. παξέρεη
ζηελ

εηαηξεία

…………………………………………

…………………………... επξώ

(αληηθείκελν

εηζθνξάο),

απνηηκεζείζαο

αμίαο

θαη αληηζηνηρεί ζε ……………… εηαηξηθά κεξίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο

…………….. επξώ έθαζην.
2.Ο εηαίξνο..................................................................
Μεηά ηα παξαπάλσ, ηα κεξίδηα εθάζηνπ εηαίξνπ, πνπ απνηεινύλ ηε κεξίδα ζπκκεηνρήο ηνπ
έρνπλ σο εμήο:
1. Η κεξίδα ηνπ εηαίξνπ ……………………… απνηειείηαη ζπλνιηθά από …..…. κεξίδηα
2. Η κεξίδα ηνπ εηαίξνπ ………………………απνηειείηαη ζπλνιηθά από………… .κεξίδηα.
Άρθρο 6
Η ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ
Η πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηεο εηαηξείαο, ζπγθαιείηαη θαη
απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππόζεζε, όπσο ν λόκνο νξίδεη.

Άρθρο 7
ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ
Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη ιήγεη ηελ __/__/20__ ηνπ ηδίνπ έηνπο.
Καη’ εμαίξεζε ε πξώηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη από ηελ θαηαρώξηζε ηεο πξάμεο ζύζηαζεο ηεο
Δηαηξείαο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη ιήγεη ηελ __/__/__ .
Άρθρο 8
ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ – ΟΡΙΜΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΩΝ
Με ην παξόλ θαηαζηαηηθό

ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ε δηαρείξηζε γεληθά ησλ εηαηξηθώλ

ππνζέζεσλ θαη ε δηθαζηηθή θαη εμώδηθε εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο αλαηίζεηαη γηα αόριζηη
δηάξθεηα/ (ή γηα

οριζμένη δηάξθεηα, ε νπνία νξίδεηαη ζηα ……. έηε),

ζηνλ/ζηνπο

…………………………………………………… (όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν), θάηνηθνο………. επί ηεο
νδνύ…………. αξ. ….., θάηνρνο Α.Γ.Σ. (ή αξ. Γηαβαηεξίνπ) ……………….., Α.Φ.Μ…………….,
επάγγεικα……………… θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (e-mail)……………….

ν/νη νπνίνο/νη ζα

ελεξγεί/νπλ γηα ινγαξηαζκό θαη ην όλνκα ηεο εηαηξείαο πξάμεηο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο πνπ
ζε θάζε πεξίπησζε αλάγνληαη ζηνπο ζθνπνύο ηεο εηαηξείαο θαη εθπξνζσπεί/νύλ θαη
δεζκεύεη/νπλ ηελ εηαηξεία λόκηκα ππνγξάθνληαο από θνηλνύ/κεκνλσκέλα θάησ από ηελ
εηαηξηθή επσλπκία.
Άρθρο 9
Γηα όζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη κε ην παξόλ θαηαζηαηηθό, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3190/1955, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη ζπκβαιιόκελνη:
1 …………………………………………………………………………… (όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν, επάγγεικα,
δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ΑΦΜ, Α.Γ.Σ. ή αξ. δηαβαηεξίνπ)
2 ……………………………………………………………….………

(όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν επάγγεικα,

δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ΑΦΜ, Α.Γ.Σ. ή αξ. δηαβαηεξίνπ)
3 …………………………………………………………………………….(όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν επάγγεικα,
δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ΑΦΜ, Α.Γ.Σ. ή αξ. δηαβαηεξίνπ)
νη νπνίνη ζπλππνγξάθνπλ ην παξόλ θαηαζηαηηθό ζη….. .……………….., ζήκεξα, ………………………

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ
Άρθρο 1
1. Η επσλπκία ηεο ΔΠΔ ζρεκαηίδεηαη είηε από ην όλνκα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηαίξσλ είηε
πξνζδηνξίδεηαη από ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο είηε από άιιεο ιεθηηθέο ελδείμεηο θαη
κπνξεί λα απνδίδεηαη νιόθιεξε ή ελ κέξεη κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο.
2. ηελ επσλπκία ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ππνρξεσηηθά νη ιέμεηο «Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο
Δπζύλεο» ή ην αθξσλύκην «Δ.Π.Δ.».
3. ηελ πεξίπησζε ζύζηαζεο κνλνπξόζσπεο ΔΠΔ, ζηελ επσλπκία ζπκπεξηιακβάλνληαη
ππνρξεσηηθά νινγξάθσο νη ιέμεηο «ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ»
ή «ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Δ.Π.Δ.».
4. Η πξνζζήθε ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ είλαη πξναηξεηηθή, θαζόζνλ δελ αλήθεη ζην ειάρηζην
πεξηερόκελν ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
5. Η επηινγή επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνύ ηίηινπ γηα δηεζλείο ζπλαιιαγέο είλαη πξναηξεηηθή.
Δθόζνλ όκσο είλαη επηζπκεηή, κπνξεί είηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε επσλπκία κε ιαηηληθνύο
ραξαθηήξεο πνπ έρεη ήδε επηιεγεί είηε, εάλ έρεη επηιεγεί επσλπκία κε ειιεληθνύο
ραξαθηήξεο, απηή λα απνδίδεηαη ή λα κεηαθξάδεηαη ζε μέλε γιώζζα. Ο λνκηθόο ηύπνο ζα
πξέπεη λα απνδίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηηο ιέμεηο «LimitedLiabilityCompany» ή ην αθξσλύκην
«L.L.C.» ή «LTD» θαη αλ ε εηαηξεία είλαη κνλνπξόζσπε κε ηελ πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ
«SingleMemberLimitedLiabilityCompany» ή «SingleMemberL.L.C» ή «SingleMemberLTD».
6. Η επηινγή επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνύ ηίηινπ απαηηεί πξνέιεγρν, όπσο πξνβιέπεηαη, βάζεη
ηεο δηάηαμεο ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3419/2005 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύεη, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνζθξνύνπλ ζηε λνκνζεζία θαη ζηα ρξεζηά ήζε θαη λα
δηαθέξνπλ θαηά ηξόπν επδηάθξηην ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξών Δπσλπκηώλ ηνπ
ΓΔΜΗ επηρεηξήζεσλ κε έδξα ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην λνκό.
Άρθρο 2
Έδξα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα νξίδεηαη θαη

νπνηαδήπνηε ηνπηθή ή δεκνηηθή θνηλόηεηα

ηεο

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο (άξζξν 2 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87).
Άρθρο 3
1. ην ζθνπό πεξηιακβάλεηαη ην αληηθείκελν ή ηα αληηθείκελα δξαζηεξηόηεηαο ηεο Δ.Π.Δ.
2. ηηο Δ.Π.Δ. απαγνξεύεηαη ε άζθεζε επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία από ηνλ λόκν έρεη νξηζηεί
απνθιεηζηηθόο εηαηξηθόο ηύπνο.

Άρθρο 4
ηηο Δ.Π.Δ. απαγνξεύεηαη ε εηαηξεία λα έρεη αόξηζηε δηάξθεηα.
Άρθρο 5
1. Καηά ηελ ζύζηαζε ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα βεβαηώλεηαη από ηνπο ηδξπηέο ε νινζρεξήο
θαηαβνιή ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ.
2. Σα εηαηξηθά κεξίδηα έρνπλ νλνκαζηηθή αμία ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) επξώ. Η νλνκαζηηθή αμία
είλαη ίζε γηα όια ηα εηαηξηθά κεξίδηα.
3. Σν θείκελν πνπ αθνξά ηηο εηζθνξέο ζε είδνο ζπκπιεξώλεηαη κόλν εθόζνλ ππάξρνπλ θαη
εθόζνλ δελ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθόο ηύπνο γηα ηελ κεηαβίβαζή ηνπο, νπόηε ζε απηή ηε
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ πξόηππνπ θαηαζηαηηθνύ.
4. ε πεξίπησζε ύπαξμεο εηζθνξώλ ζε είδνο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπεξηιεθζνύλ
ζην θαηαζηαηηθό ην αληηθείκελν ησλ εηζθνξώλ ζε είδνο, ε απνηίκεζε απηώλ, ην όλνκα ηνπ
εηζθέξνληνο εηαίξνπ θαη ην ζύλνιν ηεο αμίαο ησλ εηζθνξώλ ζε είδνο.
5. Απνδεθηέο εηζθνξέο ζε είδνο είλαη κόλν όζεο απνηεινύλ πεξηνπζηαθά αγαζό δεθηηθό
εκθαλίζεσο ζηνλ ηζνινγηζκό.
6. Η απνηίκεζε ησλ εηζθνξώλ ζε είδνο γίλαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.
2190/1920. ΠΡΟΟΥΗ:Από 01-01-2019 ν λόκνο 2190/1920 θαηαξγείηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ ν
λ. 4548/2018 «Αναμόρθωζη ηοσ δικαίοσ ηων ανωνύμων εηαιρειών» θαη ε απνηίκεζε ησλ
εηζθνξώλ ζε είδνο γίλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 4548/2018 (Α’ 104).
Άρθρο 7
Η πξώηε εηαηξηθή ρξήζε ζα ιήμεη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο πνπ έρεη νξηζηεί από ην θαηαζηαηηθό
(π.ρ. αλ ε εηαηξηθή ρξήζε έρεη νξηζζεί από 1/1 - 31/12 θαη ε ζύζηαζε ηεο ΔΠΔ γίλεη 30/6, ε
ιήμε ηεο Α’ εηαηξηθήο ρξήζεο ζα είλαη 31/12, ήηνη κεηά από 6 κήλεο).
Άρθρο 8
1. Σν άξζξν απηό ζπκπιεξώλεηαη κόλν αλ νη εηαίξνη επηιέμνπλ λα αλαζέζνπλ κε ην
θαηαζηαηηθό ηελ δηαρείξηζε θαη εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε επηινγήο θαηαζηαηηθήο δηαρείξηζεο:
α) γηα ηελ αιιαγή ηνπ δηαρεηξηζηή απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ
θαη
β) γηα λα κπνξέζνπλ νη

εηαίξνη λα επηιέμνπλ είηε ηε λόκηκε (ππό 3 παξαθάησ) δηαρείξηζε

είηε ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο κε απόθαζε ηεο ζπλέιεπζεο (ππό 4 παξαθάησ) ζα πξέπεη
επίζεο λα πξνεγεζεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ κε θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ απηνύ.

2. Οη δηαρεηξηζηέο πνπ ζα νξηζηνύλ κε ην θαηαζηαηηθό, κπνξεί λα είλαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη,
εηαίξνη ή κε εηαίξνη, ε δε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο κπνξεί λα είλαη νξηζκέλε ή αόξηζηε.
3. Δάλ νη εηαίξνη επηιέμνπλ λα κελ νξίζνπλ δηαρεηξηζηή κε ην θαηαζηαηηθό, ηζρύεη ε λόκηκε
δηαρείξηζε (άξζξν 16 λ. 3190/1955 σο ηζρύεη), δειαδή ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθώλ
ππνζέζεσλ θαη ε εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο αλήθεη ζε όινπο ηνπο εηαίξνπο, πνπ δξνπλ
ζπιινγηθά.
4. Δάλ νη εηαίξνη επηιέμνπλ λα κελ νξίζνπλ δηαρεηξηζηή κε ην θαηαζηαηηθό, κπνξνύλ κε
απόθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ (άξζξν 17 λ. 3190/1955 σο ηζρύεη) κεηά ηε ζύζηαζε
ηεο εηαηξείαο λα αλαζέζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζώπεζή ηεο ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο
εηαίξνπο ή κε εηαίξνπο, γηα νξηζκέλν ή αόξηζην ρξόλν. Μέρξη ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο
ηζρύεη ε λόκηκε δηαρείξηζε.
Καηαληκηικό εδάθιο ηου Καηαζηαηικού
Δάλ ε Δ.Π.Δ. ζπζηήλεηαη σο κνλνπξόζσπε, ην θαηαιεθηηθό εδάθην έρεη σο εμήο:
«Ασηά ομολογεί και αποδέτεηαι ο μοναδικός ιδρσηής ……………….. (όνομα, επώνσμο,
παηρώνσμο), ο οποίος σπογράθει ηο παρόν καηαζηαηικό ζη… ……………………… ζήμερα
……………………………..»

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ
Η ζύζηαζε ΔΠΔ γίλεηαη κέζσ ησλ ΤΜ (Ν. 4441/2016). Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3190/1955 (Α’ 91) θαη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ
227/Α’/2016) πξνθύπηεη πσο ε ζύζηαζε κηαο ΔΠΔ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί:
1. είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν, εθόζνλ νη ζπκβαιιόκελνη ην επηιέγνπλ, ή ζέινπλ λα
δηαθνξνπνηεζνύλ από ην πξόηππν θαηαζηαηηθό ή, ζε θάζε πεξίπησζε, αλ εηζθέξνληαη ζηελ
εηαηξεία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηνο ν
ζπκβνιαηνγξαθηθόο ηύπνο, όπσο π.ρ. αθίλεηα,
2. είηε κε ηελ ρξήζε ηνπ παξόληνο πξόηππνπ θαηαζηαηηθνύ, ην απνθιεηζηηθό πεξηερόκελν ηνπ
νπνίνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη πηζηά θαη ρσξίο θακία παξέθθιηζε.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζύζηαζεο πνπ νξίδεη ν λόκνο, ηόηε ε
ζύζηαζε ζεσξείηαη ειαηησκαηηθή. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 νξίδνληαη κε ηξόπν
πεξηνξηζηηθό νη ιόγνη αθπξόηεηαο ηεο ζύζηαζεο κηαο ΔΠΔ, νη νπνίνη είλαη νη εμήο:
1. ε θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζύκβαζεο δελ έγηλε κε ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν ή κε
ρξήζε ηνπ πξόηππνπ θαηαζηαηηθνύ.
2. ε παξάιεηςε

νξηζκέλσλ από ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζηαηηθνύ πνπ απνηεινύλ ην

ειάρηζην πεξηερόκελό ηνπ (ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 1, 3 θαη 5 ηνπ πξόηππνπ
θαηαζηαηηθνύ).
3. αλ ν ζθνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη παξάλνκνο ή αληίθεηηαη ζηε δεκόζηα ηάμε,

θαη

ηέινο
4. ζηελ πεξίπησζε πνπ όηαλ ππνγξάθεθε ε εηαηξηθή ζύκβαζε δελ είραλ όινη νη
ηδξπηέο ηθαλόηεηα γηα δηθαηνπξαμία.

