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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

Στις 29 Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κωδικοποίηση της τρίτης
οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1978, βασιζοµένη στο
άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της Συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των
ανωνύµων εταιρειών1.

2.

Στη γνωµοδότησή της, της 27ης Φεβρουαρίου 2008, η Συµβουλευτική Οµάδα των
Νοµικών Υπηρεσιών, η οποία συστάθηκε µε τη ∆ιοργανική Συµφωνία της
20ής ∆εκεµβρίου 1994, που αφορά την ταχεία µέθοδο εργασίας για την επίσηµη
κωδικοποίηση νοµοθετικών κειµένων2, έκρινε ότι η πρόταση που αναφέρεται στο
σηµείο 1 περιορίζεται πράγµατι σε µια απλή κωδικοποίηση, χωρίς τροποποιήσεις επί
της ουσίας των πράξεων που αποτελούν το αντικείµενό της.

3.

Λαµβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις 3 που επήλθαν εν τω µεταξύ στην
αναφερόµενη στο σηµείο 1 πρόταση και τις εργασίες που ήδη πραγµατοποιήθηκαν
κατά τη νοµοθετική διαδικασία, η Επιτροπή αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 293
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, να υποβάλει τροποποιηµένη πρόταση κωδικοποίησης της
εν λόγω οδηγίας.
Αυτή η τροποποιηµένη πρόταση λαµβάνει επίσης υπόψη τις αµιγώς συντακτικές ή
τυπικές προσαρµογές που υπέδειξε η Συµβουλευτική Οµάδα των Νοµικών
Υπηρεσιών οι οποίες αποδείχτηκαν βάσιµες4.

4.
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Οι αλλαγές που υπέστη η παρούσα τροποποιηµένη πρόταση σε σχέση µε την πρόταση
που αναφέρεται στο σηµείο 1 είναι οι ακόλουθες:
(1)

Στην αιτιολογική σκέψη 2, η αναφορά στο "άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)
της Συνθήκης" αντικαθίσταται από την αναφορά στο "άρθρο 50 παράγραφος 2
στοιχείο ζ) της Συνθήκης" και η αναφορά στην "οδηγία 68/151/ΕΟΚ"
αντικαθίσταται από την αναφορά στην "πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισµού των εγγυήσεων που
απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του
άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των
συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις
αυτές ισοδύναµες".

(2)

Στην αιτιολογική σκέψη 8, η φράση "οδηγία [.../.../...] του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της […] περί συντονισµού των εγγυήσεων που
απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του
άρθρου 48 δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των
συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις
αυτές ισοδύναµες" αντικαθίσταται από τη φράση "οδηγία 2009/101/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 περί
συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των
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εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την
προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων, µε σκοπό να
καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες".
(3)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η σχετική µε τη Φινλανδία περίπτωση
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
"για τη Φινλανδία: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag".

(4)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 6, στο άρθρο 18 παράγραφος 1, στο
άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και στ) και στο άρθρο 23 παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο, η αναφορά στην "οδηγία [../…/..]" αντικαθίσταται από την
αναφορά στην "οδηγία 2009/101/EΚ".

(5)

Στο άρθρο 6, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
"Κάθε συγχωνευόµενη εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση δηµοσίευσης
που προβλέπει το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/101/EΚ εφόσον, για συνεχή χρονική
περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την ηµέρα που έχει ορισθεί
για τη γενική συνέλευση η οποία θα αποφανθεί για το σχέδιο συγχώνευσης, και
λήγει το νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, παρέχει το σχέδιο
της συγχώνευσης αυτής στην ιστοσελίδα της χωρίς επιβάρυνση για το κοινό. Τα
κράτη µέλη δεν εξαρτούν την εξαίρεση αυτή από όρους και περιορισµούς άλλους
από εκείνους που είναι απαραίτητοι για να προστατευθεί η ασφάλεια της
ιστοσελίδας και η γνησιότητα των εγγράφων, και µπορούν να επιβάλουν τέτοιους
όρους ή περιορισµούς µόνο στο βαθµό που αυτοί είναι αναλογικοί για την
επίτευξη των εν λόγω στόχων.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν η
δηµοσίευση να πραγµατοποιείται µέσω της κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/101/EΚ. Τα κράτη
µέλη µπορούν εναλλακτικά να απαιτούν η δηµοσίευση αυτή να πραγµατοποιείται
σε οιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα την οποία έχουν ορίσει για τον σκοπό αυτό. Όταν τα
κράτη µέλη κάνουν χρήση µίας εκ των δυνατοτήτων αυτών, εξασφαλίζουν ότι οι
εταιρείες δεν επιβαρύνονται µε ειδικό τέλος για τη δηµοσίευση αυτή.
Όταν χρησιµοποιείται ιστοσελίδα άλλη από την κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρµα,
δηµοσιεύεται στην πλατφόρµα αυτή παραποµπή που δίδει πρόσβαση στην εν λόγω
ιστοσελίδα, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την ηµέρα που έχει ορισθεί για τη
γενική συνέλευση. Η παραποµπή αυτή περιλαµβάνει την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του σχεδίου συγχώνευσης στην ιστοσελίδα και είναι δωρεάν προσβάσιµη στο
κοινό. Οι εταιρείες δεν επιβαρύνονται µε ειδικό τέλος για τη δηµοσίευση αυτή.
Η προβλεπόµενη στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο απαγόρευση επιβολής στις
εταιρείες ειδικού τέλους δηµοσίευσης δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών
µελών να µετακυλύουν στις εταιρείες τα έξοδα σχετικά µε την κεντρική
ηλεκτρονική πλατφόρµα.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από τις εταιρείες να διατηρούν τις
πληροφορίες, για ορισµένη περίοδο µετά τη γενική συνέλευση, στην ιστοσελίδα
τους ή, κατά περίπτωση, στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρµα ή στις άλλες
ιστοσελίδες που έχει ορίσει το οικείο κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη µπορούν να
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καθορίζουν τις συνέπειες της προσωρινής διακοπής στην πρόσβαση στην
ιστοσελίδα ή στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρµα, η οποία προκαλείται από
τεχνικούς ή άλλους παράγοντες.".
(6)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 3, οι λέξεις "που αναφέρεται στην παράγραφο 2"
διαγράφονται.

(7)

Στο άρθρο 8, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, εφαρµόζεται το
άρθρο 11 παράγραφοι 2, 3 και 4.".

(8)

Η διατύπωση του άρθρου 9 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διατύπωση:
"1.

Τα διοικητικά ή διαχειριστικά όργανα κάθε µιας από τις εταιρείες που
συγχωνεύονται συντάσσουν λεπτοµερή γραπτή έκθεση που εξηγεί και
δικαιολογεί από οικονοµική και νοµική άποψη το σχέδιο συγχώνευσης και
ειδικά τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών.
Η εν λόγω έκθεση αναφέρει επιπλέον τις ενδεχόµενες ειδικές δυσκολίες
εκτιµήσεως που έχουν προκύψει.

(9)

EL

2.

Τα διοικητικά ή διαχειριστικά όργανα κάθε συµµετέχουσας εταιρείας
υποχρεούνται να ενηµερώσουν τη γενική συνέλευση της εταιρείας τους
καθώς και τα διοικητικά ή διαχειριστικά όργανα των άλλων
συµµετεχουσών εταιρειών, ώστε τα τελευταία να είναι σε θέση να
ενηµερώσουν τις οικείες γενικές συνελεύσεις των εταιρειών τους σχετικά µε
κάθε σηµαντική µεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού που
σηµειώθηκε ανάµεσα στην ηµεροµηνία κατάρτισης του σχεδίου
συγχώνευσης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων
που καλούνται να αποφανθούν ως προς το σχέδιο συγχώνευσης.

3.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι η έκθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 ή/και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν
απαιτούνται εάν αν όλοι οι µέτοχοι και οι κοµιστές άλλων τίτλων που
παρέχουν δικαίωµα ψήφου των εταιρειών που συµµετέχουν στη
συγχώνευση συµφωνήσουν επ’ αυτού.".

Η διατύπωση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και δ) αντικαθίστανται
από την ακόλουθη διατύπωση:
"γ

κατά περίπτωση, της λογιστικής κατάστασης που έχει συνταχθεί σε
ηµεροµηνία που δεν µπορεί να είναι προγενέστερη από την πρώτη ηµέρα
του τρίτου µήνα πριν από την ηµεροµηνία του σχεδίου συγχώνευσης, στην
περίπτωση που οι τελευταίοι ετήσιοι λογαριασµοί αναφέρονται σε εταιρική
χρήση που έχει λήξει τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία αυτή·

δ)

κατά περίπτωση, των προβλεποµένων στο άρθρο 9 εκθέσεων των
διοικητικών ή διαχειριστικών οργάνων των εταιρειών που
συγχωνεύονται·".
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(10) Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτείται µια
λογιστική κατάσταση εάν η εταιρεία δηµοσιεύει εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την καθιστά διαθέσιµη στους µετόχους
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Εξάλλου, τα κράτη µέλη
µπορούν να αποφασίσουν ότι δεν απαιτείται λογιστική κατάσταση εάν όλοι οι
µέτοχοι και οι κοµιστές άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου των
εταιρειών που συµµετέχουν στη συγχώνευση συµφωνήσουν επ’ αυτού.". Κατά
συνέπεια, η αναφορά στην "παράγραφο 1, στοιχείο γ)" στο άρθρο 11
παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την αναφορά στην "παράγραφο 1, πρώτο
εδάφιο, στοιχείο γ)".
(11) Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Εφόσον ένας µέτοχος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση, από την
εταιρεία, των ηλεκτρονικών µέσων για τη διαβίβαση των πληροφοριών, τα εν
λόγω αντίγραφα µπορούν να παρασχεθούν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.".
(12) Στο άρθρο 11, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"4.

Μια εταιρεία απαλλάσσεται από την απαίτηση να καταστήσει τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1 έγγραφα διαθέσιµα στην καταστατική της
έδρα εάν, για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα µήνα
πριν από την ηµέρα που έχει ορισθεί για τη γενική συνέλευση η οποία
πρόκειται να αποφασίσει για το σχέδιο συγχώνευσης, και τελειώνει το
νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, τα καταστήσει
διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της. Τα κράτη µέλη δεν εξαρτούν την εξαίρεση
αυτή από όρους ή περιορισµούς άλλους από εκείνους που είναι απαραίτητοι
για την εγγύηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας και της γνησιότητας των
εγγράφων, και µπορούν να επιβάλλουν τέτοιους όρους ή περιορισµούς µόνο
στο βαθµό που αυτοί είναι αναλογικοί για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.
Η παράγραφος 3 δεν ισχύει εάν η ιστοσελίδα παρέχει στους µετόχους τη
δυνατότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, να µεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν
τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εντούτοις, στην
περίπτωση αυτή τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η εταιρεία
πρέπει να καθιστά διαθέσιµα τα εν λόγω έγγραφα για τους µετόχους στην
καταστατική της έδρα.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από τις εταιρείες να διατηρούν τις
πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους για ορισµένη περίοδο µετά τη γενική
συνέλευση. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν τις συνέπειες της
προσωρινής διακοπής της πρόσβασης στην ιστοσελίδα, η οποία προκαλείται
από τεχνικούς ή άλλους παράγοντες.".

(13) Το άρθρο 13 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διατύπωση:
"2.

EL

Για τον σκοπό αυτό, τα δίκαια των κρατών µελών προβλέπουν τουλάχιστον
ότι οι πιστωτές αυτοί έχουν το δικαίωµα να λάβουν κατάλληλες εγγυήσεις,
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όταν η οικονοµική κατάσταση των υπό συγχώνευση εταιρειών καθιστά
απαραίτητη την προστασία αυτή και εφόσον οι εν λόγω πιστωτές δεν
διαθέτουν ήδη παρόµοιες εγγυήσεις.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους όρους για την προστασία που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 και στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Τα
κράτη µέλη εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση ότι οι πιστωτές δικαιούνται
να απευθυνθούν στην αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή µε το αίτηµα να
ληφθούν επαρκή µέτρα προστασίας, υπό τον όρο ότι µπορούν αξιόπιστα να
αποδείξουν ότι λόγω της συγχώνευσης η ικανοποίηση των αξιώσεών τους
διατρέχει κίνδυνο και ότι κανένα επαρκές µέτρο προστασίας δεν έχει ληφθεί
από την εταιρεία.".
(14) Στο άρθρο 19 παράγραφος 3, οι αρχικές λέξεις "Από την παράγραφο 1 δεν"
αντικαθίσταται από τις λέξεις "Από τα προεκτεθέντα δεν".
(15) Το άρθρο 23 παράγραφος 3 διαγράφεται.
(16) Η διατύπωση του άρθρου 24 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διατύπωση:
"Τα κράτη µέλη ρυθµίζουν για τις εταιρίες που υπάγονται στη νοµοθεσία τους την
πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες εταιρίες λύονται χωρίς να τεθούν σε
εκκαθάριση και µεταφέρουν το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και
παθητικό, σε άλλη εταιρία στην οποία ανήκουν όλες οι µετοχές τους και οι άλλοι
τίτλοι που παρέχουν δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση. Η πράξη αυτή
υπόκειται στις διατάξεις του κεφαλαίου II. Εντούτοις, τα κράτη µέλη δεν
επιβάλλουν τις απαιτήσεις που προβλέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία β),
γ) και δ), τα άρθρα 9 και 10, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε), το
άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β), και τα άρθρα 20 και 21.".
(17) Η διατύπωση του άρθρου 25 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διατύπωση:
"Τα κράτη µέλη δεν εφαρµόζουν το άρθρο 7 σε πράξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 24, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α)

η δηµοσίευση που ορίζεται στο άρθρο 6 πραγµατοποιείται για κάθε µία από
τις µετέχουσες στην πράξη εταιρίες, ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την
θέση τους σε ισχύ·

β)

όλοι οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας έχουν το δικαίωµα ένα µήνα
τουλάχιστον πριν από την θέση της σε ισχύ, να λάβουν γνώση στην έδρα
αυτής της εταιρίας, των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 11
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)·

γ)

Το άρθρο 8 στοιχείο γ) εφαρµόζεται.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, εφαρµόζεται το άρθρο 11
παράγραφοι 2, 3 και 4.".
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(18) Η διατύπωση του άρθρου 27 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διατύπωση:
"Σε περίπτωση συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως µίας ή περισσοτέρων εταιρειών
από άλλη εταιρεία που της ανήκει το 90 % ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο, των
µετοχών και των λοιπών τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου στις γενικές
συνελεύσεις της απορροφώµενης εταιρείας ή των εταιρειών, τα κράτη µέλη δεν
απαιτούν την έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση της
απορροφώσας εταιρείας, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α)

η δηµοσίευση που προβλέπεται στο άρθρο 6 πραγµατοποιείται, για την
απορροφώσα εταιρία, ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την ηµέρα της
σύγκλησης της γενικής συνέλευσής της ή των απορροφώµενων εταιριών που
καλούνται να αποφανθούν για το σχέδιο συγχώνευσης·

β)

όλοι οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωµα, ένα µήνα
τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο στοιχείο α), να
λάβουν γνώση, στην έδρα της εταιρείας αυτής, των εγγράφων που
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και, κατά
περίπτωση, γ), δ) και ε)·

γ)

το άρθρο 8 στοιχείο γ) εφαρµόζεται.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, εφαρµόζεται το άρθρο 11
παράγραφοι 2, 3 και 4.".
(19) Η διατύπωση του άρθρου 28 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διατύπωση:
"Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν τις απαιτήσεις που προβλέπουν τα άρθρα 9, 10
και 11 στην περίπτωση συγχώνευσης κατά την έννοια του άρθρου 27, εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α)

οι µειοψηφούντες µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρίας µπορούν να
ασκήσουν δικαίωµα εξαγοράς των µετοχών τους εκ µέρους της
απορροφώσας εταιρίας·

β)

στην περίπτωση αυτή έχουν αξίωση για ποσό ανάλογο προς την αξία των
µετοχών τους·

γ)

σε περίπτωση διαφωνίας για το ποσό αυτό πρέπει το τελευταίο να µπορεί να
καθορίζεται από το δικαστήριο ή από διοικητική αρχή την οποία έχει ορίσει
το κράτος µέλος για τον σκοπό αυτό.

Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την πρώτη παράγραφο εάν η
νοµοθεσία τους επιτρέπει στην απορροφώσα εταιρεία, χωρίς προηγούµενη
δηµόσια προσφορά εξαγοράς, να απαιτήσει από όλους τους κατόχους των
υπόλοιπων µετοχών της απορροφώµενης εταιρείας ή εταιρειών να της πωλήσουν
τις µετοχές αυτές σε εύλογη τιµή πριν από τη συγχώνευση.".
(20) Η διατύπωση του άρθρου 33 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διατύπωση:
"Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2011.".
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(21) Στο παράρτηµα I, µέρος A, προστίθεται η ακόλουθη ένδειξη:
"Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(EE L 259 της 2.10.2009, σ. 14) / Μόνον το άρθρο 2".
(22) Στο παράρτηµα I, µέρος B, προστίθεται η ακόλουθη ένδειξη:
"2009/109/EΚ / 30ή Ιουνίου 2011".
(23) Στο παράρτηµα II, οι αναφορές στο "Κεφάλαιο I", "Κεφάλαια I έως VI" και
"Κεφάλαια II έως VII" διαγράφονται.
5.

EL

Για να διευκολυνθεί η ανάγνωση και εξέταση, επισυνάπτεται επίσης το πλήρες
κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης κωδικοποίησης.
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78/855/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο)
Τροποποιηµένη πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τις συγχωνεύσεις των ανωνύµων εταιριών
(κωδικοποιηµένο κείµενο)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο ⌦ 50 παράγραφος 2 ⌫ περίπτωση ζ),
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής5,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε την συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η τρίτη οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1978, βασιζοµένη
στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της Συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των
ανωνύµων εταιριών6, έχει τροποποιηθεί επανειληµµένα7 και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ
τούτου, σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού, η κωδικοποίηση της εν
λόγω οδηγίας.
78/855/ΕΟΚ αιτιολογική
σκέψη (1) (προσαρµοσµένο)

(2)

Ο συντονισµός, που προβλέπεται από το άρθρο ⌦ 50 παράγραφος 2 ⌫ περίπτωση ζ)
της Συνθήκης και το γενικό πρόγραµµα για την άρση των περιορισµών στην ελευθερία
εγκατάστασης 8 , άρχισε µε την πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη

5

ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ L 295 της 20.10.1978, σ. 36.
Βλ. παράρτηµα Ι µέρος Α.
ΕΕ 2 της 15.1.1962, σ. 36/62.

6
7
8
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εκ µέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της
Συνθήκης, για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων µε σκοπό
να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες9.
78/855/ΕΟΚ αιτιολογική
σκέψη (2) (προσαρµοσµένο)
(3)

Ο συντονισµός αυτός συνεχίστηκε, όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύµου εταιρίας
καθώς και τη διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου της, µε τη ⌦ δεύτερη
οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1976, περί συντονισµού των
εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιρειών, κατά την έννοια
του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των
συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές
ισοδύναµες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας και τη διατήρηση και τις
µεταβολές του κεφαλαίου της ⌫ 10 και, όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασµούς
ορισµένων µορφών εταιριών, µε την ⌦ τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συµβουλίου
της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζοµένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της
Συνθήκης περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών ⌫11.
78/855/ΕΟΚ αιτιολογική
σκέψη (3)

(4)

Η προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων επιτάσσει τον συντονισµό
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συγχωνεύσεις ανωνύµων εταιριών
και ότι πρέπει να εισαχθεί στο δίκαιο όλων των κρατών µελών ο θεσµός της
συγχωνεύσεως.
78/855/ΕΟΚ αιτιολογική
σκέψη (4) και 2007/63/ΕΚ
αιτιολογική σκέψη (4)
(προσαρµοσµένο)

(5)

Στο πλαίσιο του συντονισµού αυτού έχει ιδιαίτερη σηµασία η εξασφάλιση πλήρους και
όσο το δυνατό πιο αντικειµενικής ενηµερώσεως των µετόχων των εταιριών που
συγχωνεύονται και κατάλληλης προστασίας των δικαιωµάτων τους. ⌦ ∆εν υπάρχει,
πάντως, λόγος να απαιτείται η εξέταση από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα των όρων της
συγχώνευσης για τους µετόχους, εάν όλοι οι µέτοχοι συµφωνούν ότι µπορεί να
παραλειφθεί. ⌫
78/855/ΕΟΚ αιτιολογική
σκέψη (5) (προσαρµοσµένο)

(6)

Η προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεως
επιχειρήσεων, µονάδων παραγωγής ή τµηµάτων ⌦ επιχειρήσεων ή ⌫ µονάδων
παραγωγής ρυθµίζεται ήδη από την οδηγία ⌦ 2001/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της

9

ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8.
ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.

10
11
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12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά
µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεων
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων ⌫12.
78/855/ΕΟΚ αιτιολογική
σκέψη (6)
(7)

Οι πιστωτές, οµολογιούχοι ή µη και οι δικαιούχοι άλλων δικαιωµάτων εκ των εταιριών
που συγχωνεύονται θα πρέπει να προστατεύονται ώστε να µην υποστούν ζηµία από τη
συγχώνευση.
78/855/ΕΟΚ αιτιολογική
σκέψη (7) (προσαρµοσµένο)

(8)

Η δηµοσιότητα που εξασφαλίζεται από την οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 περί συντονισµού των
εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιρειών, κατά την έννοια
του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την προστασία των συµφερόντων των
εταίρων και των τρίτων, µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες13 θα
πρέπει να επεκταθεί στις σχετικές προς τη συγχώνευση πράξεις, ώστε οι τρίτοι να
ενηµερώνονται επαρκώς.
78/855/ΕΟΚ αιτιολογική
σκέψη (8) (προσαρµοσµένο)

(9)

Οι εγγυήσεις που εξασφαλίζονται στους εταίρους και στους τρίτους, στο πλαίσιο της
διαδικασίας συγχώνευσης, σε ορισµένες νοµικές πράξεις που έχουν, επί ουσιωδών
σηµείων, χαρακτηριστικά ανάλογα µε εκείνα της συγχώνευσης ⌦ θα πρέπει ⌫ να
επεκταθούν, ώστε να µην είναι δυνατόν ⌦ να παρακαµφθεί η παροχή ⌫ της
προστασίας αυτής.
78/855/ΕΟΚ αιτιολογική
σκέψη (9) (προσαρµοσµένο)

(10)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου στις σχέσεις µεταξύ των
ενδιαφεροµένων εταιριών, µεταξύ αυτών και των τρίτων, καθώς και µεταξύ των
µετόχων, ⌦ είναι αναγκαίο να περιορισθούν οι περιπτώσεις ακυρότητας ⌫ και να
θεσπιστεί αφενός µεν η αρχή της άρσης των ελαττωµάτων της συγχώνευσης, όταν είναι
δυνατή, αφετέρου δε σύντοµη προθεσµία για επίκληση της ακυρότητας.

(11)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά στις
προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εµφαίνονται στο
παράρτηµα Ι µέρος Β,

12

ΕΕ ⌦ L 82 της 22.3.2001, σ. 16 ⌫.
ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σ. 11.
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78/855/ΕΟΚ
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 1
1. Τα µέτρα συντονισµού που θεσπίζονται µε την παρούσα οδηγία εφαρµόζονται στις
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών µελών, που αφορούν τις
ακόλουθες µορφές εταιριών
–

για το Βέλγιο:
la société anonyme / de naamloze vennootschap
2006/99/EK άρθ. 1 και
Παράρτηµα στοιχ. Α, σηµ. 3

–

για τη Βουλγαρία:
акционерно дружество
Πράξη προσχώρησης του 2003
άρθ. 20 και Παράρτηµα II, σ. 339

–

για την Τσεχική ∆ηµοκρατία:
akciová společnost
78/855/ΕΟΚ

–

για τη ∆ανία:
aktieselskab

–

για τη ∆ηµοκρατία της Γερµανίας:
die Aktiengesellschaft

EL
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Πράξη προσχώρησης του 2003
άρθ. 20 και Παράρτηµα II, σ. 339
–

για την Εσθονία:
aktsiaselts
78/855/ΕΟΚ

–

για την Ιρλανδία:
public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having
a share capital
Πράξη προσχώρησης του 1979
άρθ. 21 και Παράρτηµα I, σ. 89

–

για την Ελλάδα:
ανώνυµη εταιρία
Πράξη προσχώρησης του 1985
άρθ. 26 και Παράρτηµα I, σ. 157

–

για την Ισπανία:
la sociedad anónima
78/855/ΕΟΚ

–

για τη Γαλλία:
la société anonyme

–

για την Ιταλία:
la società per azioni
Πράξη προσχώρησης του 2003
άρθ. 20 και Παράρτηµα II, σ. 339

–

για την Κύπρο:
∆ηµόσιες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές, δηµόσιες εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση που διαθέτουν µετοχικό κεφάλαιο

–

για τη Λετονία:
akciju sabiedrība

EL
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–

για τη Λιθουανία:
akcinė bendrovė
78/855/ΕΟΚ

–

για το Λουξεµβούργο:
la société anonyme
Πράξη προσχώρησης του 2003
άρθ. 20 και Παράρτηµα II, σ. 339

–

για την Ουγγαρία:
részvénytársaság

–

για τη Μάλτα:
kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija privata/private
limited liability company
78/855/ΕΟΚ

–

για τις Κάτω Χώρες:
de naamloze vennootschap
Πράξη προσχώρησης του 1994
άρθ. 29 και Παράρτηµα I, σ. 194

–

για την Αυστρία:
die Aktiengesellschaft
Πράξη προσχώρησης του 2003
άρθ. 20 και Παράρτηµα II, σ. 339

–

για την Πολωνία:
spółka akcyjna
Πράξη προσχώρησης του 1985
άρθ. 26 και Παράρτηµα I, σ. 157

–

για την Πορτογαλία:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada
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2006/99/EK άρθ. 1 και
Παράρτηµα στοιχ. Α, σηµ. 3
–

για τη Ρουµανία:
societate pe acţiuni
Πράξη προσχώρησης του 2003
άρθ. 20 και Παράρτηµα II, σ. 339

–

για τη Σλοβενία:
delniška družba

–

για τη Σλοβακία:
akciová spoločnosť
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 1

–

για τη Φινλανδία:
julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag
Πράξη προσχώρησης του 1994
άρθ. 29 και Παράρτηµα I, σ. 194

–

για τη Σουηδία:
aktiebolag
78/855/ΕΟΚ

–

για το Ηνωµένο Βασίλειο:
public companies limited by shares και public companies limited by guarantee having
a share capital.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία στους συνεταιρισµούς που
συνιστώνται µε µια από τις νοµικές µορφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στο µέτρο
που οι νοµοθεσίες των κρατών µελών κάνουν χρήση αυτής της ευχέρειας, επιβάλλουν στους
συνεταιρισµούς αυτούς να αναγράφουν τον όρο «συνεταιρισµός» σε όλα τα έγγραφα που
αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ.
3. Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία όταν µία ή περισσότερες
εταιρίες που απορροφώνται ή εξαφανίζονται, βρίσκονται στο στάδιο της διαδικασίας
πτώχευσης, συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης διαδικασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
78/855/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο)

Οργάνωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση µιας ή περισσοτέρων
εταιριών από µια άλλη ⌦ εταιρία ⌫ και της συγχώνευσης µε τη
σύσταση νέας εταιρίας
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη ρυθµίζουν, για τις εταιρίες που ⌦ διέπονται από ⌫ τη νοµοθεσία τους, τη
συγχώνευση µε απορρόφηση µιας ή περισσοτέρων εταιριών από µια άλλη ⌦ εταιρία ⌫ και
τη συγχώνευση µε τη σύσταση νέας εταιρίας.
78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 3
1. Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας συγχώνευση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την
οποία µία ή περισσότερες εταιρίες µεταβιβάζουν σε µία άλλη, κατόπιν λύσεώς τους χωρίς να
τεθούν σε εκκαθάριση, το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό διαθέτοντας
στους µετόχους τους µετοχές της νέας εταιρίας και ενδεχοµένως συµψηφιστικό ποσό σε
µετρητά, που δεν υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που διατέθηκαν ή σε
περίπτωση ελλείψεως ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
2. Η νοµοθεσία κράτους µέλους µπορεί να προβλέπει ότι η συγχώνευση µε απορρόφηση
µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί όταν µία ή περισσότερες των απορροφώµενων εταιριών
βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, αρκεί η δυνατότητα αυτή να δίδεται µόνο στις
εταιρίες που δεν έχουν ακόµη αρχίσει τη διανοµή του ενεργητικού τους µεταξύ των µετόχων.
Άρθρο 4
1. Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας συγχώνευση δια συστάσεως νέας εταιρίας είναι η
πράξη µε την οποία περισσότερες εταιρίες µεταβιβάζουν σε µια εταιρία που συνιστούν, το
σύνολο της περιουσίας τους ενεργητικό και παθητικό διαθέτοντας στους µετόχους τους
µετοχές της νέας εταιρίας και ενδεχοµένως συµψηφιστικό ποσό σε µετρητά, που δεν
υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που διατέθηκαν ή σε περίπτωση
ελλείψεως ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
2. Η νοµοθεσία κράτους µέλους µπορεί να προβλέπει ότι η συγχώνευση µε απορρόφηση
µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί όταν µία ή περισσότερες των απορροφώµενων εταιριών
βρίσκονται στο στάδιο εκκαθαρίσεως, αρκεί η δυνατότητα αυτή να δίδεται µόνο στις εταιρίες
που δεν έχουν ακόµη αρχίσει τη διανοµή του ενεργητικού µεταξύ των µετόχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Συγχώνευση µε απορρόφηση
Άρθρο 5
1. Τα όργανα διοικήσεως ή διευθύνσεως των εταιριών που συγχωνεύονται συντάσσουν σχέδιο
συγχώνευσης.
2. Το σχέδιο συγχώνευσης αναφέρει τουλάχιστον:
α)

τη µορφή, την επωνυµία και την έδρα των εταιριών που συγχωνεύονται·

β)

τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών και ενδεχοµένως το ύψος του συµψηφιστικού
ποσού σε µετρητά·

γ)

τον τρόπο διαθέσεως των µετοχών της απορροφώσας εταιρίας·

δ)

την ηµεροµηνία, από την οποία οι µετοχές αυτές παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα
κέρδη καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε αυτό το δικαίωµα·

ε)

την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της απορροφώµενης εταιρίας θεωρούνται,
από λογιστική άποψη, ότι έχουν ενεργηθεί για λογαριασµό της απορροφώσας
εταιρίας·

στ)

τα δικαιώµατα που εξασφαλίζονται από την απορροφώσα εταιρία στους µετόχους που
έχουν ειδικά δικαιώµατα και στους δικαιούχους εκ τίτλων διαφορετικών από τις
µετοχές ή τα µέτρα που προτείνονται γι' αυτούς·

ζ)

όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που παρέχονται στους εµπειρογνώµονες σύµφωνα µε
το άρθρο 10 παράγραφος 1, καθώς και στα µέλη των οργάνων διοικήσεως,
διευθύνσεως, εποπτείας ή ελέγχου των συγχωνευοµένων εταιριών.
Άρθρο 6

Το σχέδιο συγχώνευσης πρέπει να δηµοσιευθεί κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τη
νοµοθεσία κάθε κράτους µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/101/EΚ από
καθεµιά από τις εταιρίες που συγχωνεύονται ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία
συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως που καλείται να αποφασίσει επί του σχεδίου
συγχώνευσης.
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 2
Κάθε συγχωνευόµενη εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση δηµοσίευσης που προβλέπει
το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/101/EΚ εφόσον, για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την ηµέρα που έχει ορισθεί για τη γενική συνέλευση η οποία θα
αποφανθεί για το σχέδιο συγχώνευσης, και λήγει το νωρίτερο κατά την περάτωση της
συνέλευσης αυτής, παρέχει το σχέδιο της συγχώνευσης αυτής στην ιστοσελίδα της χωρίς
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επιβάρυνση για το κοινό. Τα κράτη µέλη δεν εξαρτούν την εξαίρεση αυτή από όρους και
περιορισµούς άλλους από εκείνους που είναι απαραίτητοι για να προστατευθεί η ασφάλεια της
ιστοσελίδας και η γνησιότητα των εγγράφων, και µπορούν να επιβάλουν τέτοιους όρους ή
περιορισµούς µόνο στο βαθµό που αυτοί είναι αναλογικοί για την επίτευξη των εν λόγω
στόχων.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν η δηµοσίευση
να πραγµατοποιείται µέσω της κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/101/EΚ. Τα κράτη µέλη µπορούν εναλλακτικά να
απαιτούν η δηµοσίευση αυτή να πραγµατοποιείται σε οιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα την οποία
έχουν ορίσει για τον σκοπό αυτό. Όταν τα κράτη µέλη κάνουν χρήση µίας εκ των δυνατοτήτων
αυτών, εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες δεν επιβαρύνονται µε ειδικό τέλος για τη δηµοσίευση
αυτή.
Όταν χρησιµοποιείται ιστοσελίδα άλλη από την κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρµα,
δηµοσιεύεται στην πλατφόρµα αυτή παραποµπή που δίδει πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα,
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την ηµέρα που έχει ορισθεί για τη γενική συνέλευση. Η
παραποµπή αυτή περιλαµβάνει την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του σχεδίου συγχώνευσης στην
ιστοσελίδα και είναι δωρεάν προσβάσιµη στο κοινό. Οι εταιρείες δεν επιβαρύνονται µε ειδικό
τέλος για τη δηµοσίευση αυτή.
Η προβλεπόµενη στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο απαγόρευση επιβολής στις εταιρείες ειδικού
τέλους δηµοσίευσης δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών µελών να µετακυλύουν στις
εταιρείες τα έξοδα σχετικά µε την κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρµα.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από τις εταιρείες να διατηρούν τις πληροφορίες, για
ορισµένη περίοδο µετά τη γενική συνέλευση, στην ιστοσελίδα τους ή, κατά περίπτωση, στην
κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρµα ή στις άλλες ιστοσελίδες που έχει ορίσει το οικείο κράτος
µέλος. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν τις συνέπειες της προσωρινής διακοπής στην
πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρµα, η οποία προκαλείται
από τεχνικούς ή άλλους παράγοντες.
78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 7
1. Η συγχώνευση απαιτεί τουλάχιστον την έγκριση της γενικής συνελεύσεως της κάθε µιας των
εταιριών που συγχωνεύονται. Οι νοµοθεσίες των κρατών µελών προβλέπουν ότι γι' αυτή την
απόφαση απαιτείται τουλάχιστον πλειοψηφία που δεν µπορεί να είναι κατώτερη από τα δύο
τρίτα των ψήφων που αναλογούν είτε στους αντιπροσωπευόµενους τίτλους, είτε στο
αντιπροσωπευόµενο καλυφθέν κεφάλαιο.
Η νοµοθεσία κράτους µέλους µπορεί εντούτοις να προβλέπει ότι όταν το µισό τουλάχιστον του
κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αντιπροσωπεύεται, αρκεί απλή πλειοψηφία των ψήφων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Περαιτέρω, εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι κανόνες οι
σχετικοί µε την τροποποίηση του καταστατικού.
2. Όταν υπάρχουν πολλές κατηγορίες µετοχών, η απόφαση για τη συγχώνευση υποβάλλεται σε
χωριστή ψηφοφορία τουλάχιστον για κάθε κατηγορία µετόχων τα δικαιώµατα των οποίων
επηρεάζει η πράξη.
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3. Η απόφαση αφορά στην έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης και κατά περίπτωση τις
τροποποιήσεις του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγµατοποίησή τους.
Άρθρο 8
Η νοµοθεσία κράτους µέλους µπορεί να µην επιβάλλει την έγκριση της συγχώνευσης από τη
γενική συνέλευση της απορροφώσας εταιρίας, αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α)

η δηµοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 6 πραγµατοποιείται από την απορροφώσα
εταιρία ένα µήνα, τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία συνεδριάσεως της γενικής
συνελεύσεως της ή των απορροφώµενων εταιριών, που καλείται να αποφασίσει για το
σχέδιο συγχώνευσης·

β)

όλοι οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας έχουν το δικαίωµα, ένα µήνα τουλάχιστον
πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο στοιχείο α) να λάβουν γνώση, στην
έδρα αυτής της εταιρίας, των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 11
παράγραφος 1·

γ)

ένας ή περισσότεροι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας οι οποίοι διαθέτουν µετοχές
που αναλογούν σ' ένα ελάχιστο ποσοστό του καλυφθέντος κεφαλαίου πρέπει να έχουν
το δικαίωµα σύγκλησης γενικής συνελεύσεως της απορροφώσας εταιρίας, που
καλείται να εγκρίνει τη συγχώνευση· το ελάχιστο αυτό ποσοστό δεν µπορεί να είναι
ανώτερο από 5%· εντούτοις, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι µετοχές
χωρίς δικαίωµα ψήφου εξαιρούνται από τον υπολογισµό του ποσοστού αυτού.
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 3

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, εφαρµόζεται το άρθρο 11
παράγραφοι 2, 3 και 4.
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 4
Άρθρο 9
1. Τα διοικητικά ή διαχειριστικά όργανα κάθε µιας από τις εταιρείες που συγχωνεύονται
συντάσσουν λεπτοµερή γραπτή έκθεση που εξηγεί και δικαιολογεί από οικονοµική και νοµική
άποψη το σχέδιο συγχώνευσης και ειδικά τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών.
Η εν λόγω έκθεση αναφέρει επιπλέον τις ενδεχόµενες ειδικές δυσκολίες εκτιµήσεως που έχουν
προκύψει.
2. Τα διοικητικά ή διαχειριστικά όργανα κάθε συµµετέχουσας εταιρείας υποχρεούνται να
ενηµερώσουν τη γενική συνέλευση της εταιρείας τους καθώς και τα διοικητικά ή διαχειριστικά
όργανα των άλλων συµµετεχουσών εταιρειών, ώστε τα τελευταία να είναι σε θέση να
ενηµερώσουν τις οικείες γενικές συνελεύσεις των εταιρειών τους σχετικά µε κάθε σηµαντική
µεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού που σηµειώθηκε ανάµεσα στην ηµεροµηνία
κατάρτισης του σχεδίου συγχώνευσης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής των γενικών
συνελεύσεων που καλούνται να αποφανθούν ως προς το σχέδιο συγχώνευσης.
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3. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
ή/και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν απαιτούνται εάν αν όλοι οι µέτοχοι
και οι κοµιστές άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου των εταιρειών που συµµετέχουν
στη συγχώνευση συµφωνήσουν επ’ αυτού.
78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 10
1. Για κάθε µία από τις εταιρίες που συγχωνεύονται, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι
εµπειρογνώµονες που ορίζονται ή αναγνωρίζονται από δικαστική ή διοικητική αρχή εξετάζουν
το σχέδιο συγχώνευσης και συντάσσουν γραπτή έκθεση προορισµένη για τους µετόχους.
Εντούτοις, η νοµοθεσία κράτους µέλους µπορεί να προβλέπει το διορισµό ενός ή
περισσοτέρων ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων για όλες τις εταιρίες που συγχωνεύονται, αν
αυτός ο διορισµός, µετά από κοινή αίτηση των εταιριών αυτών, γίνεται από δικαστική ή
διοικητική αρχή. Οι εµπειρογνώµονες αυτοί µπορούν να είναι κατά τη νοµοθεσία κάθε
κράτους µέλους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή εταιρίες.
2. Στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οι εµπειρογνώµονες οφείλουν εν πάση
περιπτώσει να δηλώσουν αν κατά τη γνώµη τους η σχέση ανταλλαγής είναι ή όχι η
προσήκουσα και λογική. Η δήλωση αυτή πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει:
α)

την ή τις µεθόδους που υιοθετήθηκαν για τον καθορισµό της προτεινοµένης σχέσεως
ανταλλαγής·

β)

αν αυτή ή αυτές οι µέθοδοι είναι κατάλληλες για την εν λόγω περίπτωση και να
αναφέρει τις αξίες που προκύπτουν από κάθε µία, δίδοντας συγχρόνως γνώµη για την
σχετική σηµασία που δόθηκε στις µεθόδους αυτές κατά τον καθορισµό της αξίας που
χρησιµοποιήθηκε ως βάση.

Η έκθεση αναφέρει εξάλλου τις ενδεχόµενες ειδικές δυσκολίες εκτιµήσεως.
3. Κάθε εµπειρογνώµονας έχει το δικαίωµα να ζητεί από τις εταιρίες που συγχωνεύονται κάθε
χρήσιµη πληροφορία και έγγραφο και να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.
2007/63/EK άρθ. 2 σηµ. 1
4. ∆εν απαιτείται ούτε εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης ούτε έκθεση εµπειρογνώµονα, εάν
όλοι οι µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν το δικαίωµα ψήφου σε καθεµία από
τις εταιρείες που συµµετέχουν στη συγχώνευση έχουν συµφωνήσει.
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78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 11
1. Κάθε µέτοχος έχει το δικαίωµα τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την ηµέρα συγκλήσεως της
γενικής συνελεύσεως που καλείται να αποφανθεί επί του σχεδίου συγχωνεύσεως, να λάβει
γνώση στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον των εξής εγγράφων:
α)

του σχεδίου συγχωνεύσεως·

β)

των ετησίων λογαριασµών καθώς και των εκθέσεων διαχειρίσεως των τριών
τελευταίων εταιρικών χρήσεων των εταιριών που συγχωνεύονται·
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 5
στοιχ. α) σηµ. i) (προσαρµοσµένο)

γ)

κατά περίπτωση, της λογιστικής κατάστασης που έχει συνταχθεί σε ηµεροµηνία που
δεν µπορεί να είναι προγενέστερη από την πρώτη ηµέρα του τρίτου µήνα πριν από την
ηµεροµηνία του σχεδίου συγχώνευσης, στην περίπτωση που οι τελευταίοι ετήσιοι
λογαριασµοί αναφέρονται σε εταιρική χρήση που έχει λήξει τουλάχιστον έξι µήνες
πριν από την ηµεροµηνία αυτή·

δ)

κατά περίπτωση, των προβλεποµένων στο άρθρο 9 εκθέσεων των διοικητικών ή
διαχειριστικών οργάνων των εταιρειών που συγχωνεύονται·
2007/63/EK άρθ. 2 σηµ. 2
(προσαρµοσµένο)

ε)

κατά περίπτωση, ⌦ της
⌦ παράγραφος 1 ⌫.

έκθεσης

που

αναφέρεται ⌫

στο

άρθρο 10

2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 5
στοιχ. α) σηµ. ii)
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτείται µια λογιστική
κατάσταση εάν η εταιρεία δηµοσιεύει εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 5
της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 14 και την
καθιστά διαθέσιµη στους µετόχους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
Εξάλλου, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι δεν απαιτείται λογιστική κατάσταση
εάν όλοι οι µέτοχοι και οι κοµιστές άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου των
εταιρειών που συµµετέχουν στη συγχώνευση συµφωνήσουν επ’ αυτού.
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78/855/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο)
2. Η λογιστική κατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ)
συντάσσεται σύµφωνα µε τις ίδιες µεθόδους και παρουσιάζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως ο
τελευταίος ετήσιος ισολογισµός.
Εντούτοις, η νοµοθεσία κράτους µέλους µπορεί να προβλέπει:
α)

ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα πραγµατική απογραφή·

β)

ότι οι εκτιµήσεις που εµφαίνονται στον τελευταίο ισολογισµό ⌦ πρέπει να ⌫
τροποποιούνται µόνο κατά την µεταβολή των εγγραφών. Εντούτοις, θα ληφθούν
υπόψη:
78/855/ΕΟΚ
–

οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις,

–

οι σηµαντικές αλλαγές πραγµατικής αξίας που δεν προκύπτουν από τις
εγγραφές.

3. Κάθε µέτοχος µπορεί να λάβει πλήρες αντίγραφο ή αν το επιθυµεί, απόσπασµα των
εγγράφων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ατελώς και µε απλή αίτηση.
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 5
στοιχ. β)
Εφόσον ένας µέτοχος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση, από την εταιρεία, των
ηλεκτρονικών µέσων για τη διαβίβαση των πληροφοριών, τα εν λόγω αντίγραφα µπορούν να
παρασχεθούν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 5
στοιχ. γ)
4. Μια εταιρεία απαλλάσσεται από την απαίτηση να καταστήσει τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1 έγγραφα διαθέσιµα στην καταστατική της έδρα εάν, για συνεχή χρονική περίοδο
που αρχίζει τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την ηµέρα που έχει ορισθεί για τη γενική
συνέλευση η οποία πρόκειται να αποφασίσει για το σχέδιο συγχώνευσης, και τελειώνει το
νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, τα καταστήσει διαθέσιµα στην
ιστοσελίδα της. Τα κράτη µέλη δεν εξαρτούν την εξαίρεση αυτή από όρους ή περιορισµούς
άλλους από εκείνους που είναι απαραίτητοι για την εγγύηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας
και της γνησιότητας των εγγράφων, και µπορούν να επιβάλλουν τέτοιους όρους ή
περιορισµούς µόνο στο βαθµό που αυτοί είναι αναλογικοί για την επίτευξη των εν λόγω
στόχων.
Η παράγραφος 3 δεν ισχύει εάν η ιστοσελίδα παρέχει στους µετόχους τη δυνατότητα, καθ’ όλη
τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, να
µεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η εταιρεία πρέπει
να καθιστά διαθέσιµα τα εν λόγω έγγραφα για τους µετόχους στην καταστατική της έδρα.
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Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από τις εταιρείες να διατηρούν τις πληροφορίες στην
ιστοσελίδα τους για ορισµένη περίοδο µετά τη γενική συνέλευση. Τα κράτη µέλη µπορούν να
καθορίζουν τις συνέπειες της προσωρινής διακοπής της πρόσβασης στην ιστοσελίδα, η οποία
προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους παράγοντες.
78/855/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο)
Άρθρο 12
Η προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κάθε µιας από τις εταιρίες που
συγχωνεύονται ρυθµίζεται σύµφωνα µε την οδηγία ⌦ 2001/23/ΕΚ ⌫.
78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 13
1. Οι νοµοθεσίες των κρατών µελών πρέπει να προβλέπουν ένα κατάλληλο σύστηµα των
συµφερόντων των πιστωτών των εταιριών που συγχωνεύονται, για τις απαιτήσεις που
γεννήθηκαν πριν από τη δηµοσίευση του σχεδίου συγχωνεύσεως και δεν είναι ακόµη
ληξιπρόθεσµες κατά τον χρόνο της δηµοσίευσης.
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 6
2. Για τον σκοπό αυτό, τα δίκαια των κρατών µελών προβλέπουν τουλάχιστον ότι οι πιστωτές
αυτοί έχουν το δικαίωµα να λάβουν κατάλληλες εγγυήσεις, όταν η οικονοµική κατάσταση των
υπό συγχώνευση εταιρειών καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή και εφόσον οι εν λόγω
πιστωτές δεν διαθέτουν ήδη παρόµοιες εγγυήσεις.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους όρους για την προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1
και στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν σε κάθε
περίπτωση ότι οι πιστωτές δικαιούνται να απευθυνθούν στην αρµόδια διοικητική ή δικαστική
αρχή µε το αίτηµα να ληφθούν επαρκή µέτρα προστασίας, υπό τον όρο ότι µπορούν αξιόπιστα
να αποδείξουν ότι λόγω της συγχώνευσης η ικανοποίηση των αξιώσεών τους διατρέχει κίνδυνο
και ότι κανένα επαρκές µέτρο προστασίας δεν έχει ληφθεί από την εταιρεία.
78/855/ΕΟΚ
3. Η προστασία µπορεί να διαφέρει για τους πιστωτές της απορροφώσας εταιρίας και γι' αυτούς
της απορροφώµενης εταιρίας.
Άρθρο 14
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη συλλογική άσκηση των δικαιωµάτων τους,
εφαρµόζεται το άρθρο 13 στους οµολογιούχους των εταιριών που συγχωνεύονται, εκτός αν η
συγχώνευση εγκρίθηκε από συνέλευση των οµολογιούχων, όταν το εθνικό δίκαιο προβλέπει
µία τέτοια συνέλευση ή από τους οµολογιούχους ατοµικά.
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Άρθρο 15
Οι δικαιούχοι άλλων αξιογράφων, πλην µετοχών, από τα οποία απορρέουν ειδικά δικαιώµατα
πρέπει να απολαµβάνουν στο πλαίσιο της απορροφώσας εταιρίας δικαιώµατα τουλάχιστον
ισοδύναµα µε αυτά που απολαµβάνουν στην απορροφώµενη εταιρία, εκτός εάν η συνέλευση
αυτών των δικαιούχων, εφόσον το εθνικό δίκαιο προβλέπει µία τέτοια συνέλευση, ενέκρινε την
τροποποίηση των δικαιωµάτων αυτών ή κάθε δικαιούχος ενέκρινε την τροποποίηση του
δικαιώµατός του ή οι δικαιούχοι αυτοί έχουν δικαίωµα εξαγοράς των αξιογράφων της εκ
µέρους της απορροφώσας εταιρίας.
Άρθρο 16
1. Αν η νοµοθεσία κράτους µέλους δεν προβλέπει για τις συγχωνεύσεις προληπτικό δικαστικό
ή διοικητικό έλεγχο νοµιµότητας ή αν αυτός ο έλεγχος δεν καλύπτει όλες τις απαραίτητες για
την συγχώνευση πράξεις, τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων που αποφασίζουν τη
συγχώνευση και ενδεχοµένως η κατά τις γενικές συνελεύσεις συναπτόµενη σύµβαση
συγχωνεύσεως συντάσσονται µε δηµόσιο έγγραφο. Στην περίπτωση που η συγχώνευση δεν
απαιτείται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις όλων των εταιριών που συγχωνεύονται, το
σχέδιο συγχώνευσης πρέπει να συνταχθεί µε δηµόσιο έγγραφο.
2. Ο συµβολαιογράφος ή η αρµόδια αρχή για να συντάξουν το δηµόσιο έγγραφο πρέπει να
επαληθεύσουν και να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη και τη νοµιµότητα των πράξεων και των
διατυπώσεων που βαρύνουν την εταιρία της οποίας συντάσσουν την πράξη όπως και του
σχεδίου συγχώνευσης.
Άρθρο 17
Οι νοµοθεσίες των κρατών µελών, ορίζουν την ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος της
συγχώνευσης.
Άρθρο 18
1. Η συγχώνευση πρέπει να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη
νοµοθεσία του κάθε κράτους µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, για
κάθε µία από τις εταιρίες που συγχωνεύονται.
2. Η απορροφώσα εταιρία µπορεί να ενεργήσει η ίδια τις διατυπώσεις δηµοσιεύσεως που
αφορούν την ή τις απορροφώµενες εταιρίες.
Άρθρο 19
1. Η συγχώνευση συνεπάγεται αυτοδικαίως και ταυτόχρονα τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

EL

α)

την καθολική µεταβίβαση, τόσο µεταξύ της απορροφώµενης και της απορροφώσας
εταιρίας όσο και έναντι των τρίτων του συνόλου της περιουσίας, ενεργητικού και
παθητικού, της απορροφώµενης εταιρίας προς την απορροφώσα εταιρία·

β)

οι µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρίας γίνονται µέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας·
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γ)

η απορροφώµενη εταιρία παύει να υπάρχει.

2. Καµία µετοχή της απορροφώσας εταιρίας δεν ανταλλάσσεται έναντι των µετοχών της
απορροφώµενης εταιρίας που κατέχονται:
α)

είτε από την ίδια την απορροφώσα εταιρία ή από πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατός
του αλλά για λογαριασµό της εταιρίας·

β)

είτε από την ίδια την απορροφώµενη εταιρία ή από πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατός
του αλλά για λογαριασµό της εταιρίας.

3 Από τα προεκτεθέντα δεν θίγονται οι διατάξεις των κρατών µελών που απαιτούν ιδιαίτερες
διατυπώσεις ώστε να αντιτάσσεται έναντι τρίτων η µεταβίβαση ορισµένων αγαθών,
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που εισφέρονται από την απορροφώµενη εταιρία.
Η απορροφώσα εταιρία µπορεί να προβεί η ίδια σ' αυτές τις διατυπώσεις· εντούτοις,
η νοµοθεσία των κρατών µελών µπορεί να επιτρέπει στην απορροφώµενη εταιρία να συνεχίσει
να προβαίνει σ' αυτές τις διατυπώσεις για ορισµένο χρονικό διάστηµα µη δυνάµενο να υπερβεί,
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τους έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της
συγχώνευσης.
Άρθρο 20
Οι νοµοθεσίες των κρατών µελών ρυθµίζουν, τουλάχιστον, την αστική ευθύνη από υπαίτια
συµπεριφορά των µελών του οργάνου διοικήσεως ή διευθύνσεως της απορροφώµενης εταιρίας
έναντι των µετόχων αυτής της εταιρίας, κατά την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση της
συγχώνευσης.
Άρθρο 21
Οι νοµοθεσίες των κρατών µελών ρυθµίζουν, τουλάχιστον, την αστική ευθύνη, των
εµπειρογνωµόνων που έχουν αναλάβει γι' αυτή την εταιρία να συντάξουν την έκθεση που
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους έναντι
των µετόχων της απορροφώµενης εταιρίας.
Άρθρο 22
1. Οι νοµοθεσίες των κρατών µελών µπορούν να ρυθµίζουν το καθεστώς των ακυροτήτων της
συγχώνευσης µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α)

η ακυρότητα πρέπει να κηρύσσεται µε δικαστική απόφαση·

β)

η ακυρότητα συγχώνευσης που άρχισε να ισχύει κατά την έννοια του άρθρου 17
µπορεί να κηρυχθεί µόνο για έλλειψη είτε προληπτικού δικαστικού ή διοικητικού
ελέγχου νοµιµότητας είτε δηµοσίου εγγράφου, ή αν αποδειχθεί ότι η απόφαση της
γενικής συνελεύσεως είναι άκυρη ή ακυρώσιµη δυνάµει του εθνικού δικαίου·

γ)

η αγωγή ακυρώσεως δεν µπορεί να ασκηθεί µετά την παρέλευση προθεσµίας έξη
µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η συγχώνευση µπορεί να αντιταχθεί
έναντι εκείνου που επικαλείται την ακυρότητα ή αν ο λόγος ακυρότητας έχει αρθεί·
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δ)

εάν είναι δυνατό να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους είναι δυνατή η κήρυξη της
ακυρότητας της συγχωνεύσεως, το αρµόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόµενες
εταιρίες προθεσµία αποκαταστάσεως·

ε)

η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχωνεύσεως δηµοσιεύεται
κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία κάθε κράτους µέλους
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ·

στ)

η τριτανακοπή, όταν προβλέπεται από τη νοµοθεσία κράτους µέλους, δεν είναι δεκτή
µετά τη λήξη προθεσµίας έξη µηνών από την δηµοσίευση, σύµφωνα µε την
οδηγία 2009/101/ΕΚ, της δικαστικής αποφάσεως·
78/855/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο)

ζ)

η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης δεν θίγει αφ' εαυτής το
κύρος των υποχρεώσεων που δηµιουργήθηκαν υπέρ ή σε βάρος της απορροφώσας
εταιρίας πριν από τη δηµοσίευση της αποφάσεως και µετά την ηµεροµηνία
⌦ έναρξης ισχύος της συγχώνευσης ⌫·

η)

οι εταιρίες που έλαβαν µέρος στη συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις
υποχρεώσεις της απορροφώσας εταιρίας που προβλέπονται από το στοιχείο ζ).

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο α), η νοµοθεσία κράτους µέλους µπορεί
επίσης να προβλέπει την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης από διοικητική αρχή, αν
µπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον δικαιοδοτικής αρχής.
Το στοιχείο β) και τα στοιχεία δ)έως η) εφαρµόζονται κατ' αναλογία για την διοικητική αρχή.
Η διαδικασία αυτή ακυρώσεως δεν µπορεί να ακολουθηθεί µετά την παρέλευση προθεσµίας
έξι µηνών από την ηµεροµηνία ⌦ έναρξης ισχύος της συγχώνευσης ⌫.
3. ∆εν θίγονται οι διατάξεις των κρατών µελών σχετικά µε την ακυρότητα συγχώνευσης που
κηρύσσεται κατά την διαδικασία άλλου ελέγχου, πλην του προληπτικού δικαστικού ή
διοικητικού ελέγχου µονιµότητας.
78/855/ΕΟΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Συγχώνευση µε τη σύσταση νέας εταιρίας
Άρθρο 23
1. Τα άρθρα 5, 6 και 7 καθώς και τα άρθρα 9 έως 22 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των
άρθρων 12 και 13 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, στη συγχώνευση µε τη σύσταση νέας εταιρίας.
Γι' αυτή την εφαρµογή, ως «εταιρίες που συγχωνεύονται» ή «απορροφώµενη εταιρία»
νοούνται οι εταιρίες που εξαφανίζονται και ως «απορροφώσα εταιρία» νοείται η νέα εταιρία.
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78/855/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο)
Το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) ⌦ της παρούσας οδηγίας ⌫ εφαρµόζεται επίσης στη
νέα εταιρία.
78/855/ΕΟΚ
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 8
στοιχ. α)
2 2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 8
στοιχ. β)
1

2. Το σχέδιο συγχώνευσης και εφόσον αποτελούν αντικείµενο ξεχωριστής πράξεως,
η συστατική πράξη ή το σχέδιο συστατικής πράξεως και το καταστατικό ή το σχέδιο
καταστατικού της νέας εταιρίας εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση κάθε µιας από τις
εταιρίες που εξαφανίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Απορρόφηση µιας εταιρίας από άλλη που κατέχει το 90% ή
περισσότερο των µετοχών της πρώτης
Άρθρο 24
Τα κράτη µέλη ρυθµίζουν για τις εταιρίες που υπάγονται στη νοµοθεσία τους την πράξη µε την
οποία µία ή περισσότερες εταιρίες λύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και µεταφέρουν το
σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, σε άλλη εταιρία στην οποία ανήκουν
όλες οι µετοχές τους και οι άλλοι τίτλοι που παρέχουν δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση.
1 Η πράξη αυτή υπόκειται στις διατάξεις του κεφαλαίου II. 
2 Εντούτοις, τα κράτη µέλη
δεν επιβάλλουν τις απαιτήσεις που προβλέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ),
τα άρθρα 9 και 10, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε), το άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχείο β), και τα άρθρα 20 και 21. 
Άρθρο 25
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 9
στοιχ. α)
Τα κράτη µέλη δεν εφαρµόζουν το άρθρο 7 σε πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 24, εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
78/855/ΕΟΚ
α)

EL

η δηµοσίευση που ορίζεται στο άρθρο 6 πραγµατοποιείται για κάθε µία από τις
µετέχουσες στην πράξη εταιρίες, ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την θέση τους σε
ισχύ·
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β)

όλοι οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας έχουν το δικαίωµα ένα µήνα τουλάχιστον
πριν από την θέση της σε ισχύ, να λάβουν γνώση στην έδρα αυτής της εταιρίας, των
εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)·

γ)

Το άρθρο 8 στοιχείο γ) εφαρµόζεται.
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 9
στοιχ. γ)

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, εφαρµόζεται το άρθρο 11
παράγραφοι 2, 3 και 4.
78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 26
Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν τα άρθρα 24 και 25 σε πράξεις µε τις οποίες µία ή
περισσότερες εταιρίες λύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και µεταφέρουν το σύνολο της
περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, σε άλλη εταιρία, αν όλες οι µετοχές και οι άλλοι
τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 24 της ή των απορροφώµενων εταιριών ανήκουν στην
απορροφώσα εταιρία και/ή στα πρόσωπα που κατέχουν αυτές τις µετοχές και τους τίτλους
αυτούς επ' ονόµατί τους, αλλά για λογαριασµό αυτής της εταιρίας.
Άρθρο 27
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 10
στοιχ. α)
Σε περίπτωση συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως µίας ή περισσοτέρων εταιρειών από άλλη
εταιρεία που της ανήκει το 90 % ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο, των µετοχών και των
λοιπών τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της απορροφώµενης
εταιρείας ή των εταιρειών, τα κράτη µέλη δεν απαιτούν την έγκριση της συγχώνευσης από τη
γενική συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
78/855/ΕΟΚ
α)

η δηµοσίευση που προβλέπεται στο άρθρο 6 πραγµατοποιείται, για την απορροφώσα
εταιρία, ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την ηµέρα της σύγκλησης της γενικής
συνέλευσής της ή των απορροφώµενων εταιριών που καλούνται να αποφανθούν για
το σχέδιο συγχώνευσης·
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 10
στοιχ. β)

β)

EL

όλοι οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωµα, ένα µήνα τουλάχιστον
πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο στοιχείο α), να λάβουν γνώση, στην
έδρα της εταιρείας αυτής, των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 11
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και, κατά περίπτωση, γ), δ) και ε)·
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78/855/ΕΟΚ
γ)

το άρθρο 8 στοιχείο γ) εφαρµόζεται.
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 10
στοιχ. γ)

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, εφαρµόζεται το άρθρο 11
παράγραφοι 2, 3 και 4.
78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 28
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 11
στοιχ. α)
Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν τις απαιτήσεις που προβλέπουν τα άρθρα 9, 10 και 11 στην
περίπτωση συγχώνευσης κατά την έννοια του άρθρου 27, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι
όροι:
78/855/ΕΟΚ
1 2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 11
στοιχ. β)
α)

οι µειοψηφούντες µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρίας µπορούν να ασκήσουν
δικαίωµα εξαγοράς των µετοχών τους εκ µέρους της απορροφώσας εταιρίας·

β)

στην περίπτωση αυτή έχουν αξίωση για ποσό ανάλογο προς την αξία των µετοχών
τους·

γ)

σε περίπτωση διαφωνίας για το ποσό αυτό πρέπει το τελευταίο να µπορεί να
καθορίζεται από το δικαστήριο 1 ή από διοικητική αρχή την οποία έχει ορίσει το
κράτος µέλος για τον σκοπό αυτό .
2009/109/ΕΚ άρθ. 2 σηµ. 11
στοιχ. γ)

Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την πρώτη παράγραφο εάν η νοµοθεσία τους
επιτρέπει στην απορροφώσα εταιρεία, χωρίς προηγούµενη δηµόσια προσφορά εξαγοράς, να
απαιτήσει από όλους τους κατόχους των υπόλοιπων µετοχών της απορροφώµενης εταιρείας ή
εταιρειών να της πωλήσουν τις µετοχές αυτές σε εύλογη τιµή πριν από τη συγχώνευση.
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78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 29
Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν τα άρθρα 27 και 28 σε πράξεις µε τις οποίες µία ή
περισσότερες εταιρίες λύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και µεταβιβάζουν το σύνολο
της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, σε άλλη εταιρία αν 90% ή περισσότερο, όχι
όµως το σύνολο των µετοχών και των άλλων τίτλων που αναφέρονται στο άρθρο 27, της ή των
απορροφώµενων εταιριών ανήκουν στην απορροφώσα εταιρία και/ή σε πρόσωπα που
κατέχουν τις µετοχές και τους τίτλους αυτούς επ' ονόµατί τους αλλά για λογαριασµό της
εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Άλλες πράξεις που εξοµοιώνονται µε τη συγχώνευση
Άρθρο 30
Όταν η νοµοθεσία κράτους µέλους επιτρέπει για µια από τις πράξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 2, το συµψηφιστικό ποσό σε µετρητά να υπερβαίνει το ποσοστό του 10%, εφαρµόζονται
τα κεφάλαια III και IV καθώς και τα άρθρα 27, 28 και 29.
Άρθρο 31
Όταν η νοµοθεσία κράτους µέλους επιτρέπει µία από τις πράξεις που προβλέπονται στα
άρθρα 2, 24 και 30, χωρίς να παύουν να υπάρχουν οι µεταβιβάζουσες εταιρίες, το κεφάλαιο III,
µε εξαίρεση το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και τα κεφάλαια IV ή V εφαρµόζονται
αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 32
Η οδηγία 78/855/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι
µέρος Α καταργείται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά στις
προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι
µέρος Β.
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Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και
διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος ΙΙ.
Άρθρο 33
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2011.
78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 34
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
[…], […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Μέρος Α
Καταργούµενη οδηγία µε κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της
(που αναφέρονται στο άρθρο 32)
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συµβουλίου
(EE L 295 της 20.10.1978, σ. 36)
Παράρτηµα I, σηµείο III. Γ της Πράξης
Προσχώρησης του 1979
(EE L 291 της 19.11.1979, σ. 89)
Παράρτηµα I σηµείο II. δ) της Πράξης
Προσχώρησης του 1985
(EE L 302 της 15.11.1985, σ. 157)
Παράρτηµα I σηµείο XI.A.3 της Πράξης
Προσχώρησης του 1994
(EE C 241 της 29.8.1994, σ. 194)
Παράρτηµα II σηµείο IV.A.3 της Πράξης
Προσχώρησης του 2003
(EE L 236 της 23.9.2003, σ. 338)

EL

Οδηγία 2006/99/ΕΚ του Συµβουλίου
(EE L 363 της 20.12.2006, σ. 137)

Μόνον όσον αφορά την
παραποµπή στο άρθρο 1 και στο
παράρτηµα στοιχείο Α) σηµείο 3
της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ

Οδηγία 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(EE L 300 της 17.11.2007, σ. 47)

Μόνον το άρθρο 2

Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(EE L 259 της 2.10.2009, σ. 14)

Μόνον το άρθρο 2
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Μέρος B
Κατάλογος των καταληκτικών ηµεροµηνιών ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο
(που αναφέρονται στο άρθρο 32)
Οδηγία

Λήξη της προθεσµίας ενσωµάτωσης

78/855/ΕΟΚ

13η Οκτωβρίου 1991

2006/99/ΕΚ

1η Ιανουαρίου 2007

2007/63/ΕΚ

31η ∆εκεµβρίου 2008

2009/109/ΕΚ

30ή Ιουνίου 2011
_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΊΑΣ
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρα 1 – 31

Άρθρα 1 – 31

Άρθρο 32

______

______

Άρθρο 32

______

Άρθρο 33

Άρθρο 33

Άρθρο 34

______

Παράρτηµα Ι

______

Παράρτηµα ΙΙ
_____________
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