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Προεδρικό διάταγμα επισφραγίζει μεταρρύθμιση ΗΑΕ υπέρ εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας αλλοδαπών επί 
εμιρατινών εταιρειών.  

Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 23 τ.μ. επισφραγίζει την μεταρρύθμιση των ΗΑΕ υπέρ δυνατότητος 
εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας εταιρειών από αλλοδαπούς. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, εν λόγω 
Διάταγμα, κείμενο οποίου δεν έχει προς το παρόν δημοσιευθεί, εισάγει σημαντικές τροποποιήσεις στον 
Ομοσπονδιακό Νόμο 2/2015 περί Εμπορικών Επιχειρήσεων, καταργώντας την υποχρέωση πλειοψηφικής 
(51%) συμμετοχής Εμιρατινού εταίρου και επιτρέποντας την εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία αλλοδαπών επί 
εταιρειών εγκατεστημένων σε έδαφος ΗΑΕ (onshore). Εν λόγω Διάταγμα, οποίο τίθεται σε εφαρμογή από 
1/12/2020, υπερισχύει του Ομοσπονδιακού Νόμου 19/2018 περί Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και 
προβλέπει, επίσης, διατάξεις για την απελευθέρωση του καθεστώτος λειτουργίας εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης και μετοχικών εταιρειών που αφορούν δυνατότητα διάθεσης έως 70% του μετοχικού κεφαλαίου 
μέσω Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς-έναντι 30% έως σήμερα-, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
Γεν.Συνελεύσεων, διορισμού μη μετόχων ως μελών Διοικητικών Συμβουλίων, κλπ.  

Σε δηλώσεις του, ο Υπ.Οικονομίας των ΗΑΕ, Abdullah bin Touq Al Marri, τόνισε ότι το νέο Διάταγμα είναι 
ένα πρόσθετο βήμα σε μία σειρά προσπαθειών των ΗΑΕ για την ανάπτυξη εμπορικών και επενδυτικών 
ευκαιριών, καθώς και την ενίσχυση της ελκυστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Εν λόγω εξέλιξη 
έλαβε δε ευρεία δημοσιότητα στα τοπικά μΜΕ και χαιρετίσθηκε από την επιχειρηματική κοινότητα ως ένα 
επιπλέον αποφασιστικό βήμα προς το άνοιγμα της εμιρατινής οικονομίας, με τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού περιβάλλοντος, προσαρμοζόμενου στις διεθνείς αγορές. Εξάλλου, η απελευθέρωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποσκοπεί στην αύξηση των εισροών επενδύσεων και την αποτροπή φυγής 
όχι μόνο κεφαλαίων αλλά και πληθυσμού, ειδικά δεδομένης της εκτίμησης μείωσης αυτού κατά 10-12%, 
λόγω επιπτώσεων πανδημίας και φυγής αλλοδαπών που συνιστούν 80-85% του πληθυσμού των ΗΑΕ.   

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή δικαιώματος υπέρ των αλλοδαπών επενδυτών να ιδρύουν εταιρείες 100% ξένης 
ιδιοκτησίας στο έδαφος των ΗΑΕ, εκτός των Ελευθέρων Ζωνών, συνιστά θεμελιώδη θεσμική μεταβολή, 
οποία στην πράξη έχει ήδη συντελεσθεί (βλ.σχετ.). Αλλοδαποί μέτοχοι υφιστάμενων εταιρειών έχουν ήδη 
εξαγοράσει την συμμετοχή των Εμιρατινών εταίρων τους (π.χ. κλινικές ASTER, αντιπροσωπεία 
σοκολατοβιομηχανίας MARS, κλπ), ενώ επίσης έχουν συσταθεί στα ΗΑΕ νέες εταιρείες εξ ολοκλήρου 
ιδιοκτησίας αλλοδαπών (TESLA, Google). Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα αποκλειστικής ιδιοκτησίας 
εταιρειών από αλλοδαπούς προβλέπεται σε 13 τομείς, μεταξύ των οποίων ΑΠΕ, γεωργία, μεταποίηση, 
μεταφορές, ξενοδοχειακά, εστίαση, logistics, πληροφορική&επικοινωνία, κατασκευές, κ.ά., ενώ εξαιρούνται 
του πεδίου εφαρμογής της μεταρρύθμισης οι τομείς υδρογονανθράκων, τραπεζικής, υπηρεσιών δημόσιας 
ωφέλειας, οδικών και αεροπορικών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, κλπ (negative list).  
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