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ΟΔΗΓΙΑ 2005/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Οκτωβρίου 2005
για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 44,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθή
κης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Υφίσταται ανάγκη συνεργασίας και αναδιοργάνωσης μεταξύ των
ευρωπαϊκών κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφορετικών κρατών
μελών. Ωστόσο, οι εν λόγω εταιρείες αντιμετωπίζουν πολυάριθ
μες διοικητικές και νομικές δυσχέρειες εντός της Κοινότητας ως
προς τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.
Για την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης και της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς, καθίσταται επομένως αναγκαία η θέσπιση
κοινοτικών διατάξεων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών
συγχωνεύσεων μεταξύ κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφόρων μορ
φών τις οποίες διέπει η νομοθεσία διαφορετικών κρατών μελών.

(2)

Η παρούσα οδηγία διευκολύνει τη διασυνοριακή συγχώνευση
των κατά την έννοιά της κεφαλαιουχικών εταιρειών. Οι νομοθε
σίες των κρατών μελών πρέπει να επιτρέπουν τη διασυνοριακή
συγχώνευση εθνικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με κεφαλαιουχική
εταιρεία από άλλο κράτος μέλος, εφόσον η εθνική νομοθεσία των
οικείων κρατών μελών επιτρέπει τις συγχωνεύσεις μεταξύ των
συγκεκριμένων μορφών εταιρειών.

(3)

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις,
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, εφόσον η παρούσα οδηγία δεν
προβλέπει διαφορετικά, για κάθε εταιρεία που μετέχει σε διασυ
νοριακή συγχώνευση, καθώς και για κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο,
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις και διατυπώσεις της εθνι
κής νομοθεσίας που θα εφαρμοζόταν σε περίπτωση εθνικής συγ
χώνευσης. Οι διατάξεις και διατυπώσεις της εθνικής νομοθεσίας
στις οποίες παραπέμπει η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να
εισάγουν περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης ή της ελεύ
θερης διακίνησης κεφαλαίων, εκτός εάν περιορισμοί αυτής της
φύσεως δικαιολογούνται βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, είναι δε αναγκαίοι για την εκπλήρωση των επιτα
κτικών αυτών λόγων δημοσίου συμφέροντος και αναλογικοί προς
αυτούς.

(1) ΕΕ C 117 της 30.4.2004, σ. 43.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2005 (δεν έχει ακόμα
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της
19ης Σεπτεμβρίου 2005.
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(4)

Το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης πρέπει να καταρτί
ζεται υπό τους ίδιους όρους για όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες
στα διάφορα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διευκρινι
σθεί το ελάχιστο περιεχόμενο του κοινού αυτού σχεδίου, αφήνο
ντας όμως τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ελεύθερες να συμφωνούν
άλλα στοιχεία του σχεδίου.

(5)

Για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρί
των, σκόπιμο είναι, για καθεμία από τις εταιρείες που συγχω
νεύονται, αμφότερα το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης και η
ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης να αποτελούν
αντικείμενο δημοσιότητας στο ειδικό δημόσιο μητρώο.

(6)

Η νομοθεσία όλων των κρατών μελών θα πρέπει να προβλέπει τη
σύνταξη, σε εθνικό επίπεδο, έκθεσης σχετικής με το σχέδιο δια
συνοριακής συγχώνευσης από έναν ή περισσότερους εμπειρογνώ
μονες για καθεμία από τις εταιρείες που συγχωνεύονται. Για να
περιορίζονται τα έξοδα των εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο δια
συνοριακής συγχώνευσης, ενδείκνυται να προβλεφθεί η δυνατό
τητα σύνταξης ενιαίας έκθεσης για όλους τους εταίρους των
εταιρειών που μετέχουν στην επιχείρηση διασυνοριακής συγχώ
νευσης. Το κοινό σχέδιο της διασυνοριακής συγχώνευσης εγκρί
νεται από τη γενική συνέλευση εκάστης των εν λόγω εταιρειών.

(7)

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις,
ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι ο έλεγχος της ολοκλήρωσης και
της νομιμότητας της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων εκάστης
των συγχωνευομένων εταιρειών θα πρέπει να πραγματοποιείται
από την αρμόδια εθνική αρχή για έκαστη των εταιρειών, ενώ ο
έλεγχος της ολοκλήρωσης και της νομιμότητας της διασυνορια
κής συγχώνευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται από την εθνική
αρχή που θα είναι αρμόδια για την εταιρεία που προκύπτει από
τη διασυνοριακή συγχώνευση. Η εν λόγω εθνική αρχή μπορεί να
είναι δικαστήριο, συμβολαιογράφος ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή
που ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να
καθοριστεί το εθνικό δίκαιο βάσει του οποίου προσδιορίζεται η
ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η διασυνοριακή
συγχώνευση, δεδομένου ότι αυτό είναι το δίκαιο που διέπει την
εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

(8)

Για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρί
των, ενδείκνυται να προσδιορίζονται οι νομικές επιπτώσεις της
διασυνοριακής συγχώνευσης, και τούτο κατά περίπτωση, δηλαδή
αναλόγως του αν η εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση
είναι εταιρεία απορροφούσα ή νέα εταιρεία. Με μέλημα την
ασφάλεια δικαίου, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η κήρυξη ακυ
ρότητας διασυνοριακής συγχώνευσης μετά την ημερομηνία κατά
την οποία η συγχώνευση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα.

(9)

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την εφαρμογή της νομοθεσίας
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, τόσο
σε κοινοτικό επίπεδο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (1),
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

(10)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την κοινοτική νομοθεσία που διέπει
τους πιστωτικούς ενδιαμέσους και άλλες χρηματοπιστωτικές επι
χειρήσεις, ούτε τους εθνικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα
με την κοινοτική αυτή νομοθεσία.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου
2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός
κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2001, σ. 1).
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(11)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη νομοθεσία των κρατών μελών
κατά την οποία πρέπει να δηλώνεται ο τόπος της κεντρικής
διοίκησης ή της κύριας εγκατάστασης της εταιρείας που προκύ
πτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

(12)

Τα δικαιώματα των εργαζομένων πέραν των δικαιωμάτων συμ
μετοχής θα πρέπει να συνεχίσουν να διέπονται από τις εθνικές
διατάξεις που μνημονεύονται στην οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με τις ομαδικές απολύ
σεις (1), στην οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρ
τίου 2001, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σε περί
πτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (2), στην οδηγία 2002/14/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Μαρτίου 2002, για τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου
ενημέρωσης και διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους εντός της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (3), καθώς και στην οδηγία 94/45/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1994, σχετικά με τη
σύσταση ευρωπαϊκής επιτροπής επιχειρήσεων, ή μιας διαδικασίας
στους κόλπους των επιχειρήσεων κοινοτικών διαστάσεων και των
ομίλων επιχειρήσεων κοινοτικών διαστάσεων, με σκοπό την ενη
μέρωση και τις διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους (4).

(13)

Εάν οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα συμμετοχής σε μια από τις
συγχωνευόμενες εταιρείες υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας
και εάν το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει την
καταστατική της έδρα η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυ
νοριακή συγχώνευση δεν προβλέπει το ίδιο επίπεδο συμμετοχής
με αυτό που ισχύει στις οικείες συγχωνευόμενες εταιρείες, περι
λαμβανομένων των επιτροπών του εποπτικού συμβουλίου που
διαθέτουν εξουσία λήψεως αποφάσεων, ή δεν προβλέπει τα
ίδια δικαιώματα για τους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων
που προκύπτουν από τη διασυνοριακή συγχώνευση, η συμμετοχή
των εργαζομένων στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνο
ριακή συγχώνευση και η συμμετοχή τους στον καθορισμό των
δικαιωμάτων αυτών πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ρυθμίσεων.
Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται ως βάση οι αρχές και οι διαδι
κασίες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου,
της 8ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με το καταστατικό της ευρω
παϊκής εταιρείας (SE) (5), καθώς και της οδηγίας 2001/86/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του
καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των
εργαζομένων (6), με την επιφύλαξη, ωστόσο, των τροποποιήσεων
που κρίνονται αναγκαίες λόγω του γεγονότος ότι η προκύπτουσα
εταιρεία θα υπόκειται στην εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική της έδρα. Τα κράτη
μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)
της οδηγίας 2001/86/ΕΚ, να εξασφαλίζουν την ταχεία έναρξη
διαπραγματεύσεων κατά το άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας,
με στόχο την αποφυγή περιττών καθυστερήσεων των συγχωνεύ
σεων.

(14)

Για τον προσδιορισμό του επιπέδου συμμετοχής των εργαζομέ
νων που ισχύει στις οικείες συγχωνευόμενες εταιρείες, θα πρέπει
να λαμβάνεται επίσης υπόψη την αναλογία εκπροσώπων των
εργαζομένων μεταξύ των εταίρων της ομάδας που διευθύνει τις
παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης, εφόσον προβλέπεται η εν
λόγω εκπροσώπηση.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16.
ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16.
ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29.
ΕΕ L 254 της 30.9.1994, σ. 64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
97/74/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 22).
(5) ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004 (ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 1).
(6) ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 22.
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(15)

Δεδομένου ότι ο στόχος της προτεινόμενης δράσης, ήτοι η
θέσπιση κανονιστικών διατάξεων με κοινά στοιχεία εφαρμοστέα
σε διεθνικό επίπεδο, δεν μπορεί να επιτευχθεί σε επαρκή βαθμό
από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς, λόγω της κλίμακας και
των επιπτώσεων της προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθεί καλύ
τερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της
συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για
την επίτευξη του στόχου αυτού.

(16)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη
βελτίωση της νομοθεσίας (1), τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρο
τρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι αποτυπώνουν,
στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της οδηγίας με τα
μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποι
ήσουν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε συγχώνευση κεφαλαιουχικών
εταιρειών οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους
μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοί
κηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας, υπό τον όρο
ότι τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες αυτές διέπονται από το δίκαιο
διαφορετικών κρατών μελών (εφεξής: «διασυνοριακή συγχώνευση»).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
1. ως «κεφαλαιουχική εταιρεία» (εφεξής: «εταιρεία») νοείται:
α) εταιρεία κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (2), ή
β) εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου που διαθέτει νομική προσωπικότη
τα, κατέχει χωριστά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι και τα
μόνα που καλύπτουν τυχόν οφειλές της εταιρείας, και υπόκειται
σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία σε όρους εγγύησης
όπως αυτοί που προβλέπει η οδηγία 68/151/ΕΟΚ για την προ
στασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων.
2. ως «συγχώνευση» νοείται η πράξη με την οποία:
α) μία ή περισσότερες εταιρείες μεταβιβάζουν κατά τη διάλυσή τους
χωρίς εκκαθάριση όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, του ενερ
γητικού και του παθητικού, σε άλλη, προϋπάρχουσα εταιρεία
—την απορροφούσα εταιρεία— ως αντάλλαγμα για τη διάθεση
στους εταίρους τους τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου
της εν λόγω άλλης εταιρείας και, ενδεχομένως, εξοφλητικού
ποσού σε μετρητά μη υπερβαίνον το 10 % της ονομαστικής
αξίας ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των
εν λόγω τίτλων ή μεριδίων· ή
(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(2) 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 συνθή
κης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με
σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 65 της 14.3.1968,
σ. 8). οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης
του 2003.
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β) δύο ή περισσότερες εταιρείες μεταβιβάζουν κατά τη διάλυσή τους
χωρίς εκκαθάριση όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, του ενερ
γητικού και του παθητικού, σε εταιρεία την οποία συνιστούν
—τη νέα εταιρεία— ως αντάλλαγμα για τη διάθεση στους εταί
ρους τους τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου της νέας
εταιρείας και, ενδεχομένως, εξοφλητικού ποσού σε μετρητά μη
υπερβαίνον το 10 % της ονομαστικής αξίας ή, ελλείψει ονομα
στικής αξίας, της λογιστικής αξίας αυτών των τίτλων ή
μεριδίων· ή
γ) μία εταιρεία μεταβιβάζει κατά τη διάλυσή της χωρίς εκκαθάριση
όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, του ενεργητικού και του παθη
τικού, στην εταιρεία που κατέχει όλους τους τίτλους ή μερίδια
του εταιρικού της κεφαλαίου.
Άρθρο 3
Περαιτέρω διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 σημείο 2, η παρούσα οδηγία
εφαρμόζεται επίσης στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, εφόσον η νομο
θεσία ενός τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιτρέπει το
ενδεχόμενο το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 σημείο 2 στοιχεία α) και β),
εξοφλητικό ποσό σε μετρητά να υπερβαίνει το 10 % της ονομαστικής
αξίας ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των τίτλων ή
μετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της εταιρείας που προέ
κυψε από τη διασυνοριακή συγχώνευση.
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν την
παρούσα οδηγία στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις στις οποίες μετέχει
συνεταιριστική/συνεργατική εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες η συνεταιριστική εταιρεία εμπίπτει στον ορισμό της κεφαλαι
ουχικής εταιρείας του άρθρου 2 σημείο 1.
3.
Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή στις διασυνοριακές συγχω
νεύσεις στις οποίες μετέχει εταιρεία η οποία έχει ως αντικείμενο τη
συλλογική επένδυση κεφαλαίων που παρέχονται από το κοινό, λειτουρ
γεί βάσει της αρχής της διασποράς των κινδύνων και τα μερίδια της
οποίας, εφόσον το ζητήσουν οι κάτοχοί τους, εξαγοράζονται ή εξοφλού
νται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω εται
ρείας. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η εν λόγω εταιρεία προκειμέ
νου να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων της δεν
αποκλίνει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού της λογίζο
νται ως ισοδύναμες με εξαγορά ή εξόφληση.
▼M3
4.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμό
ζεται στην εταιρεία ή τις εταιρείες οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των
εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται
στον τίτλο IV της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1).
▼B
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις διασυνοριακών συγχωνεύσεων
1.
Εκτός αντίθετης διάταξης της παρούσας οδηγίας:
α) οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις είναι δυνατές μόνο μεταξύ μορφών
εταιρειών οι οποίες επιτρέπεται να συγχωνευθούν σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία των οικείων κρατών μελών, και
(1) Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την
εξυγίανση ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση
της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ,
2002/47/ΕΚ,
2004/25/ΕΚ,
2005/56/ΕΚ,
2007/36/ΕΚ,
2011/35/ΕΕ,
2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010
και (ΕΕ) αριθ. 648/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).
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β) εταιρεία που συμμετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση συμμορφού
ται προς τις διατάξεις και διατυπώσεις της εθνικής νομοθεσίας στην
οποία υπόκειται. Η νομοθεσία κράτους μέλους που επιτρέπει στις
εθνικές του αρχές να αντιτίθενται σε δεδομένη εσωτερική συγχώ
νευση για λόγους δημοσίου συμφέροντος εφαρμόζεται επίσης στην
περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης εάν μία τουλάχιστον από τις
συγχωνευόμενες εταιρείες υπόκειται στη νομοθεσία του εν λόγω
κράτους μέλους. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται εφόσον έχει
εφαρμογή το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004.
2.
Οι διατάξεις και διατυπώσεις της παραγράφου 1 στοιχείο β) περι
λαμβάνουν ιδίως τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων που αφορούν τη
συγχώνευση και, λαμβανομένου υπόψη του διασυνοριακού χαρακτήρα
της συγχώνευσης, την προστασία των πιστωτών των συγχωνευόμενων
εταιρειών, των ομολογιούχων και των κομιστών τίτλων ή μετοχών
καθώς και των εργαζομένων σε ό, τι αφορά τα δικαιώματά τους
πέραν εκείνων που διέπει το άρθρο 16. Τα κράτη μέλη δύνανται, σε
περίπτωση εταιρειών που συμμετέχουν σε διασυνοριακή συγχώνευση
και οι οποίες διέπονται από τη νομοθεσία τους, να θεσπίζουν διατάξεις
για να διασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία των εταίρων μειοψηφίας
που αντιτάχθηκαν στη διασυνοριακή συγχώνευση.
Άρθρο 5
Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης
Τα όργανα διευθύνσεως ή διοικήσεως καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες
εταιρείες καταρτίζουν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης. Το
σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) τη μορφή, την επωνυμία και την καταστατική έδρα των συγχωνευό
μενων εταιρειών, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία για την εταιρεία
που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση·
β) τη σχέση ανταλλαγής των τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφα
λαίου, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ύψος του εξο
φλητικού ποσού σε μετρητά·
γ) τους όρους επιμερισμού των τίτλων ή μεριδίων εταιρικού κεφα
λαίου της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευ
ση·
δ) τις πιθανές επιπτώσεις από τη διασυνοριακή συγχώνευση στην απα
σχόληση·
ε)

την ημερομηνία από την οποία οι τίτλοι ή τα μερίδια εταιρικού
κεφαλαίου παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, καθώς και
κάθε ειδικό όρο σχετικά με το δικαίωμα αυτό·

στ) την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευόμενων
εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογα
ριασμό της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώ
νευση·
ζ)

τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται από την εταιρεία που προκύπτει
από τη συγχώνευση στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώματα ή
στους δικαιούχους εκ τίτλων διαφορετικών από τις μετοχές ή τα
μέτρα που προτείνονται γι' αυτούς·

η) τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στους εμπειρογνώμο
νες που εξετάζουν το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ή στα
μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών
οργάνων των συγχωνευομένων εταιρειών·
θ) το καταστατικό της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή
συγχώνευση·
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ι)

εφόσον απαιτείται, πληροφορίες για τις διαδικασίες σύμφωνα με τις
οποίες καθορίζονται, κατά το άρθρο 16, οι κανόνες που διέπουν το
ρόλο των εργαζομένων στον καθορισμό των δικαιωμάτων τους
συμμετοχής στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή
συγχώνευση·

ια) πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού που μεταβιβάζονται στην εταιρεία που προκύπτει
από τη διασυνοριακή συγχώνευση·
ιβ) τις ημερομηνίες των λογαριασμών των συγχωνευομένων εταιρειών
οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των όρων της δια
συνοριακής συγχώνευσης.

Άρθρο 6
Δημοσιότητα
1.
Το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης δημοσιεύεται όπως
προβλέπει η νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, κατά το άρθρο 3 της
οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, για καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής
συνέλευσης η οποία θα λάβει τη σχετική απόφαση.
▼M1
Κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημο
σίευσης που προβλέπει το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, εφόσον,
για συνεχή περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την
ημέρα που έχει ορισθεί για τη γενική συνέλευση η οποία θα αποφανθεί
ως προς το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης και λήγει το
νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, παρέχει το
κοινό σχέδιο της συγχώνευσης αυτής στην ιστοσελίδα της χωρίς επιβά
ρυνση για το κοινό. Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την εξαίρεση αυτή
από όρους και περιορισμούς άλλους από εκείνους που είναι αναγκαίοι
για να προστατευθεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας και η γνησιότητα των
εγγράφων, και μπορούν να επιβάλουν τέτοιους όρους και περιορισμούς
μόνο στον βαθμό που αυτοί είναι αναλογικοί για την επίτευξη των εν
λόγω στόχων.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να
απαιτήσουν την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης στο εν λόγω εδά
φιο δημοσίευσης μέσω της κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ. Τα
κράτη μέλη μπορούν εναλλακτικά να απαιτήσουν την πραγματοποίηση
της δημοσίευσης σε οιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που έχουν ορίσει τα
κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό. Εάν τα κράτη μέλη προσφύγουν σε μία
από τις δυνατότητες αυτές, μεριμνούν ώστε οι εταιρείες να μην επιβα
ρύνονται με ειδικό τέλος για τη δημοσίευση.
Εάν χρησιμοποιηθεί ιστοσελίδα άλλη από την κεντρική ηλεκτρονική
πλατφόρμα, δημοσιεύεται στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα ανα
φορά που δίνει πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα, τουλάχιστον ένα
μήνα πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη γενική συνέ
λευση. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει την ημερομηνία της δημοσίευσης
του κοινού σχεδίου διασυνοριακής 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 επιβάρυν
σης των εταιρειών με ειδικό τέλος για τη δημοσίευση αυτή δεν θίγει τη
δυνατότητα των κρατών μελών να μετακυλίουν στις εταιρείες τα έξοδα
σχετικά με την κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
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Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τις εταιρείες να διατηρούν τις
πληροφορίες για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη γενική συνέλευση
στην ιστοσελίδα τους ή, κατά περίπτωση, στην κεντρική ηλεκτρονική
πλατφόρμα ή σε άλλη ιστοσελίδα που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη. Τα
κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν τις συνέπειες της προσωρινής διακο
πής της πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή στην κεντρική ηλεκτρονική
πλατφόρμα, οι οποία προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους παράγοντες.
▼B
2.
Για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες και με την επιφύ
λαξη των προσθέτων απαιτήσεων που επιβάλλει το κράτος μέλος η
νομοθεσία του οποίου διέπει τη συγκεκριμένη εταιρεία, τα εξής στοι
χεία δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα αυτού του κράτους
μέλους:
α) η μορφή, η επωνυμία και η καταστατική έδρα κάθε συγχωνευόμενης
εταιρείας·
β) το μητρώο στο οποίο έχουν κατατεθεί οι κατά το άρθρο 3, παρά
γραφος 2, της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ πράξεις καθεμιάς από τις συγ
χωνευόμενες εταιρείες, καθώς και ο αντίστοιχος αριθμός καταχωρί
σεως·
γ) μνεία, για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, των τρόπων
με τους οποίους θα ασκούνται τα δικαιώματα των πιστωτών και,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, των μετόχων της μειοψηφίας των
συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και η διεύθυνση στην οποία μπο
ρούν να ζητηθούν, ανέξοδα, εκτενείς πληροφορίες για τους τρόπους
άσκησης των δικαιωμάτων αυτών.

Άρθρο 7
Έκθεση του οργάνου διευθύνσεως ή διοικήσεως
Το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας
συντάσσει έκθεση με παραλήπτες τους εταίρους η οποία εξηγεί και
αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της διασυνοριακής συγ
χώνευσης και εξηγεί τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης για
τα μέλη, τους πιστωτές και τους εργαζομένους.
Η έκθεση τίθεται στη διάθεση των μελών και των εκπροσώπων των
εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, των ιδίων των εργαζο
μένων τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής
συνελεύσεως της οποίας γίνεται μνεία στο άρθρο 9.
Εφόσον το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο οποιασδήποτε των συγχω
νευόμενων εταιρειών λάβει εγκαίρως γνώμη από τους εκπροσώπους
των εργαζομένων της εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθε
σία του κράτους μέλους, η εν λόγω γνώμη προσαρτάται στην έκθεση.

Άρθρο 8
Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων
1.
Για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες εταιρείες συντάσσεται
έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων απευθυνόμενη προς τους εταί
ρους και διαθέσιμη τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία
σύγκλησης της γενικής συνέλευσης του άρθρου 9. Ανάλογα με τη
νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους, οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί
να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
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2.
Αντί των εμπειρογνωμόνων που ενεργούν για λογαριασμό καθε
μιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτη
τοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διορίζονται για το σκοπό αυτόν, κατόπιν
κοινής αίτησης των συγχωνευόμενων εταιρειών, από δικαστική ή διοι
κητική αρχή του κράτους μέλους η νομοθεσία του οποίου διέπει μία
από τις συγχωνευόμενες εταιρείες ή την εταιρεία που προκύπτει από τη
διασυνοριακή συγχώνευση, ή οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από τέτοια
αρχή, μπορούν να εξετάσουν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευ
σης και να συντάξουν ενιαία γραπτή έκθεση προοριζόμενη για το
σύνολο των εταίρων.
3.
Η έκθεση εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοι
χεία που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας
78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, περί των συγ
χωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών (1). Οι εμπειρογνώμονες έχουν το
δικαίωμα να ζητούν από καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες
κάθε πληροφορία που θεωρούν αναγκαία για την εκπλήρωση των καθη
κόντων τους.
4.
Εάν όλοι οι εταίροι καθεμιάς από τις εταιρείες που συμμετέχουν
στη διασυνοριακή συγχώνευση συμφωνούν συναφώς, δεν απαιτείται
ούτε εξέταση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης από ανε
ξάρτητους εμπειρογνώμονες, ούτε έκθεση εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 9
Έγκριση από τη γενική συνέλευση
1.
Αφού λάβει γνώση των εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7
και 8, η γενική συνέλευση καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρείες
αποφασίζει την έγκριση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευ
σης.
2.
Η γενική συνέλευση καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρείες
μπορεί να θέσει ως όρο πραγματοποίησης της διασυνοριακής συγχώ
νευσης την εκ μέρους της ρητή επικύρωση των διατυπώσεων εφαρμο
γής για τη συμμετοχή των εργαζομένων στην εταιρεία που προκύπτει
από τη διασυνοριακή συγχώνευση.
3.
Η νομοθεσία κράτους μέλους δεν χρειάζεται να απαιτεί την
έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση της απορροφούσας
εταιρείας, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 8 της οδηγίας
78/855/ΕΟΚ.

Άρθρο 10
Πιστοποιητικό προ της συγχώνευσης
1.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει το δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο ή
άλλη αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της νομιμότητας της διασυνοριακής
συγχώνευσης κατά το τμήμα της διαδικασίας που αφορά καθεμιά από
τις συγχωνευόμενες εταιρείες που υπάγονται στην αντίστοιχη εθνική
νομοθεσία.
2.
Σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η αρχή που ορίζει η παρά
γραφος 1 χορηγεί αμελλητί σε καθεμιά από τις συγχωνευόμενες εται
ρείες τις οποίες διέπει η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία πιστοποιητικό με
το οποίο βεβαιώνεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο η ορθή εκτέλεση των
πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της συγχώνευσης.
(1) ΕΕ L 295 της 20.10.1978, σ. 36· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την πράξη προσχώρησης του 2003.
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3.
Εάν η νομοθεσία κράτους μέλους η οποία διέπει συγχωνευόμενη
εταιρεία προβλέπει διαδικασία που επιτρέπει την ανάλυση και τροπο
ποίηση της σχέσης ανταλλαγής τίτλων ή μετοχών ή μία διαδικασία
αποζημίωσης των εταίρων της μειοψηφίας, χωρίς να εμποδίζεται η
καταχώριση της διασυνοριακής συγχώνευσης, οι διαδικασίες αυτές
εφαρμόζονται μόνον εφόσον οι άλλες συγχωνευόμενες εταιρείες που
είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος το οποίο δεν προβλέπει τέτοιες
διαδικασίες αποδέχονται ρητά, κατά την έγκριση του σχεδίου διασυνο
ριακής συγχώνευσης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1, τη δυνατότητα
των εταίρων της συγχωνευόμενης αυτής εταιρείας να κάνουν χρήση των
εν λόγω διαδικασιών, προσφεύγοντας στο δικαστήριο στη δικαιοδοσία
του οποίου υπάγεται η συγχωνευόμενη εταιρεία.. Στις περιπτώσεις
αυτές, η αρχή της παραγράφου 1 μπορεί να εκδώσει το πιστοποιητικό
της παραγράφου 2 ακόμη και εάν έχει κινηθεί τέτοια διαδικασία. Στο
πιστοποιητικό, όμως, πρέπει να επισημαίνεται ότι εκκρεμεί αντίστοιχη
διαδικασία. Η απόφαση που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή είναι
δεσμευτική για την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγ
χώνευση και για όλους τους εταίρους της.

Άρθρο 11
Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης
1.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει το δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο ή
άλλη αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της νομιμότητας της διασυνοριακής
συγχώνευσης κατά το τμήμα της διαδικασίας που αφορά την ολοκλή
ρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, τη
σύσταση της νέας εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγ
χώνευση, εφόσον η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγ
χώνευση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού του δικαίου. Η ως
άνω αρχή ελέγχει, ιδίως, εάν οι συγχωνευόμενες εταιρείες ενέκριναν το
κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης υπό τους ίδιους όρους, και,
ανάλογα με την περίπτωση, εάν οι τρόποι συμμετοχής των εργαζομένων
καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16.
2.
Προς τούτο, καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες υποβάλλει
στην αρχή που προβλέπει η παράγραφος 1 το πιστοποιητικό κατά το
άρθρο 10 παράγραφος 2, και τούτο εντός έξι μηνών από την ημερομη
νία έκδοσής του, καθώς και το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευ
σης που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση κατά το άρθρο 9.

Άρθρο 12
Έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης
Η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται η εταιρεία που
προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ορίζει την ημερομηνία
κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η διασυνοριακή συγχώνευση. Η ημε
ρομηνία αυτή πρέπει να είναι μεταγενέστερη των ελέγχων που διενερ
γούνται κατά το άρθρο 11.
▼M2
Άρθρο 13
Καταχώριση
Η νομοθεσία καθενός από τα κράτη μέλη στη δικαιοδοσία του οποίου
υπάγονταν οι συγχωνευόμενες εταιρείες ορίζει, όσον αφορά την επικρά
τειά του, τους τρόπους δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της
οδηγίας 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων
που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την
έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την προστασία
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των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν
οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (1), της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής
συγχώνευσης στο δημόσιο μητρώο, στο οποίο καθεμία από τις εταιρείες
αυτές είναι υποχρεωμένη να καταχωρίζει τις σχετικές πράξεις.
Το μητρώο που είναι υπεύθυνο για την καταχώριση της εταιρείας που
προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ενημερώνει χωρίς καθυ
στέρηση, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των κεντρικών και εμπο
ρικών μητρώων καθώς και των μητρώων των εταιρειών το οποίο έχει
δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 2 της οδηγίας
2009/101/ΕΚ, το μητρώο στο οποίο καθεμία από τις εταιρείες ήταν
υποχρεωμένη να καταχωρίσει τις πράξεις ότι η διασυνοριακή συγχώ
νευση έχει πραγματοποιηθεί. Η ενδεχόμενη διαγραφή της παλαιάς κατα
χώρισης ισχύει μετά την παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης και όχι
πριν.
▼B
Άρθρο 14
Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης
1.
Η διασυνοριακή συγχώνευση κατά την έννοια του άρθρου 2
σημείο 2 στοιχεία α) και γ), παράγει, από την ημερομηνία που προ
βλέπεται στο άρθρο 12, τα εξής αποτελέσματα:
α) το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης
εταιρείας μεταβιβάζεται στην απορροφούσα εταιρεία·
β) οι εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας γίνονται εταίροι της απορ
ροφούσας εταιρείας·
γ) η απορροφούμενη εταιρεία παύει να υφίσταται.
2.
Η διασυνοριακή συγχώνευση κατά την έννοια του άρθρου 2
σημείο 2 στοιχείο β), παράγει, από την ημερομηνία που προβλέπεται
στο άρθρο 12, τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α) το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων
εταιρειών μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία·
β) οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της νέας
εταιρείας·
γ) οι συγχωνευόμενες εταιρείες παύουν να υφίστανται.
3.
Εάν, σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης εταιρειών που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η νομοθεσία
κράτους μέλους απαιτεί ιδιαίτερες διατυπώσεις όσον αφορά το
δικαίωμα αντίθεσης έναντι τρίτων ως προς τη μεταβίβαση ορισμένων
περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εισφέρουν
οι συγχωνευόμενες εταιρείες, οι διατυπώσεις αυτές τηρούνται από την
εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.
4.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συγχωνευομένων εται
ρειών που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή από σχέσεις εργασίας
τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυ
νοριακής συγχώνευσης μεταφέρονται, λόγω της έναρξης ισχύος της
διασυνοριακής αυτής συγχώνευσης, στην εταιρεία που προκύπτει από
τη διασυνοριακή συγχώνευση, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
διασυνοριακής συγχώνευσης.
(1) ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σ. 11.
Σημείωση: Ο τίτλος της οδηγίας 2009/101/ΕΚ έχει προσαρμοστεί ώστε να
ληφθεί υπόψη η αναρίθμηση των άρθρων της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης της Λισα
βόνας: αρχικώς η αναφορά γινόταν στο άρθρο 48 της Συνθήκης, δεύτερο
εδάφιο.
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5.
Δεν ανταλλάσσονται μετοχές της απορροφούσας εταιρείας έναντι
μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας τις οποίες κατέχει:
α) είτε η ίδια η απορροφούσα εταιρεία ή πρόσωπο που ενεργεί εξ ιδίου
ονόματος αλλά για λογαριασμό της εταιρείας,
β) είτε η απορροφούμενη εταιρεία ή πρόσωπο που ενεργεί εξ ιδίου
ονόματος αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.

Άρθρο 15
Απλουστευμένες διατυπώσεις
1.
Οσάκις διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποι
είται από εταιρεία η οποία κατέχει όλες τις μετοχές και όλους τους
άλλους τίτλους που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση
της ή των απορροφούμενων εταιρειών:
— δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 στοιχεία β), γ) και ε),
του άρθρου 8 και του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο β), και
— το άρθρο 9 παράγραφος 1, δεν εφαρμόζεται ως προς την ή τις
απορροφούμενες εταιρείες.
▼M1
2.
Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως
μίας ή περισσοτέρων εταιρειών από μια άλλη εταιρεία που της ανήκει
το 90 % ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο, των μετοχών και άλλων
τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της ή
των απορροφώμενων εταιρειών, οι εκθέσεις ενός ή περισσοτέρων ανε
ξαρτήτων εμπειρογνωμόνων καθώς και τα αναγκαία για τον έλεγχο
έγγραφα υποβάλλονται μόνο εφόσον απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο
που διέπει την απορροφώσα ή τις απορροφώμενες εταιρείες, σύμφωνα
με την οδηγία 78/855/ΕΟΚ.
▼B
Άρθρο 16
Συμμετοχή των εργαζομένων
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η εταιρεία που προκύπτει
από τη διασυνοριακή συγχώνευση υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες
όσον αφορά την τυχόν συμμετοχή των εργαζομένων στο κράτος μέλος
στο οποίο βρίσκεται η καταστατική της έδρα.
2.
Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με την τυχόν συμμετοχή
των εργαζομένων στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της
εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση δεν έχουν
εφαρμογή στις περιπτώσεις που τουλάχιστον μία από τις συγχωνευόμε
νες εταιρείες έχει, κατά το εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης
του σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης όπως προβλέπει το άρθρο 6,
μέσο αριθμό εργαζομένων άνω των 500 και λειτουργεί με κανόνες
συμμετοχής των εργαζομένων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο
ια) της οδηγίας 2001/86/ΕΚ, ή εφόσον η εθνική νομοθεσία που διέπει
την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση:
α) δεν προβλέπει για τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο συμμετοχής των
εργαζομένων όπως ισχύει στις οικείες συγχωνευόμενες εταιρείες,
το οποίο εκφράζεται με την αναλογία των εκπροσώπων των εργα
ζομένων μεταξύ των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ή
των οικείων επιτροπών τους ή της ομάδας που διευθύνει τις παρα
γωγικές μονάδες της επιχείρησης, εφόσον προβλέπεται η εν λόγω
εκπροσώπηση, ή
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β) δεν προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, οι οποίες βρίσκο
νται σε άλλα κράτη μέλη, μπορούν να ασκούν τα ίδια δικαιώματα
συμμετοχής με αυτά που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι που απα
σχολούνται στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα
της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.
3.
Στην περίπτωση της παραγράφου 2, η συμμετοχή των εργαζομέ
νων στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση
καθώς και ο ρόλος τους κατά τον καθορισμό των αντίστοιχων δικαιω
μάτων ρυθμίζονται από τα κράτη μέλη, κατ' αναλογία και με την επι
φύλαξη των παραγράφων 4 έως 7 κατωτέρω, σύμφωνα με τις αρχές και
τους κανόνες του άρθρου 12 παράγραφοι 2, 3 και 4, του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2157/2001 καθώς και των εξής διατάξεων της οδηγίας
2001/86/ΕΚ:
α) άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3, άρθρο 3 παράγραφος 4 πρώτο
εδάφιο πρώτη περίπτωση και άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδά
φιο, καθώς και άρθρο 3 παράγραφοι 5 και 7·
β) άρθρο 4 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α), ζ) και
η), καθώς και άρθρο 4 παράγραφος 3·
γ) άρθρο 5·
δ) άρθρο 6·
ε)

άρθρο 7 παράγραφος 1, άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
στοιχείο β), άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, και άρθρο 7
παράγραφος 3. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
τα ποσοστά που επιβάλλει το άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
στοιχείο β) της οδηγίας 2001/86/ΕΚ για την εφαρμογή των διατά
ξεων αναφοράς που περιλαμβάνονται στο τμήμα 3 του παραρτήμα
τος της οδηγίας 2001/86/ΕΚ, αυξάνονται από 25 σε 33 1/3 %·

στ) άρθρα 8, 10 και 12·
ζ)

άρθρο 13 παράγραφος 4·

η) μέρος 3 του παραρτήματος, στοιχείο β).
4.
Κατά τη θέσπιση των ρυθμίσεων σχετικά με τις αρχές και τις
διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3, τα κράτη μέλη:
α) παρέχουν στα σχετικά όργανα των συγχωνευόμενων εταιρειών το
δικαίωμα να επιλέξουν, χωρίς καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση,
να υπαχθούν απευθείας στις διατάξεις αναφοράς σχετικά με τη συμ
μετοχή που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχείο η), όπως
καθορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται
να βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας που προκύπτει από
τη συγχώνευση, και να συμμορφωθούν προς αυτούς τους κανόνες
από την ημερομηνία της καταχώρισης·
β) παρέχουν στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα το δικαίωμα να απο
φασίσει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που εκπροσω
πούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανο
μένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους σε
τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη, να μην αρχίσει διαπραγ
ματεύσεις ή να τερματίσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει
και να βασιστεί στους κανόνες συμμετοχής που ισχύουν στο κράτος
μέλος στο οποίο θα βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας που
προκύπτει από τη συγχώνευση·
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γ) μπορούν, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, αφού προηγηθούν δια
πραγματεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις αναφοράς σχετικά με τη
συμμετοχή και ανεξάρτητα από τις εν λόγω διατάξεις, να αποφασί
σουν τον περιορισμό του ποσοστού των εκπροσώπων των εργαζο
μένων στο διοικητικό όργανο της εταιρείας που προκύπτει από τη
συγχώνευση. Ωστόσο, εάν σε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αποτελούν τουλάχιστον το ένα
τρίτο του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, ο περιορισμός αυτός
δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει σε ποσοστό εκπροσώπων των εργαζο
μένων στο διοικητικό όργανο χαμηλότερο του ενός τρίτου.
5.
Η επέκταση των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων της
εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση οι οποίοι
απασχολούνται σε άλλα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στην παρά
γραφο 2 στοιχείο β), δεν συνεπάγεται για τα κράτη μέλη που έχουν
προκρίνει την επέκταση αυτή την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη
τους εν λόγω εργαζομένους κατά τον υπολογισμό του ύψους των κατω
τάτων ορίων του εργατικού δυναμικού που δημιουργούν δικαιώματα
συμμετοχής βάσει της εθνικής νομοθεσίας.
6.
Όταν τουλάχιστον μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες λειτουρ
γεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων και η εταιρεία που
προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση διέπεται από τέτοιο καθε
στώς σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 2, η εταιρεία αυτή
λαμβάνει υποχρεωτικά νομική μορφή που επιτρέπει την άσκηση των
δικαιωμάτων συμμετοχής.
7.
Εφόσον η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώ
νευση λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, υποχρε
ούται να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει, για τρία έτη από
την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, την προστασία των
δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων στην περίπτωση μεταγενέ
στερων εγχώριων συγχωνεύσεων, εφαρμόζοντας κατ' αναλογίαν τους
κανόνες του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 17
Ισχύς
Δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη διασυνοριακή συγχώνευση που έχει
αρχίσει να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 12.
▼M2
Άρθρο 17α
Προστασία δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποι
είται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας υπόκειται στις διατάξεις της
οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1).
▼B
Άρθρο 18
Επανεξέταση
Πέντε έτη από την ημερομηνία που προβλέπει η πρώτη παράγραφος
του άρθρου 19, η Επιτροπή εξετάζει εκ νέου την παρούσα οδηγία βάσει
της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της και, εφόσον
απαιτείται, προτείνει την τροποποίησή της.
(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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▼B
Άρθρο 19
Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία
έως τις 15 Δεκεμβρίου 2007.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν
παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παραπομπή κατά
την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος παραπομπής καθορίζεται από
τα κράτη μέλη.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημο
σίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 21
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

