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I
(Πρα΄ξεις για την ισχυ΄ των οποι΄ων απαιτει΄ται δηµοσι΄ευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Οκτωβρι΄ου 2001
περι΄ του καταστατικου΄ της ευρωπαϊκη΄ς εταιρι΄ας (SE)
µενων στο α΄ρθρο 44 της συνθη΄κης, µπορει΄ να θεραπευ΄σει
ορισµε΄νες απο΄ τις δυσχε΄ρειες αυτε΄ς· η προσε΄γγιση δεν
απαλλα΄σσει, ο΄µως, τις επιχειρη΄σεις που υπα΄γονται σε
διαφορετικε΄ς νοµοθεσι΄ες απο΄ την υποχρε΄ωση επιλογη΄ς µιας
µορφη΄ς εταιρι΄ας, διεπο΄µενης απο΄ µια συγκεκριµε΄νη εθνικη΄
νοµοθεσι΄α.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

'Εχοντας υπο΄ψη:
τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως
το α΄ρθρο 308,
την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),

(4)

'Ετσι, το νοµικο΄ πλαι΄σιο στο οποι΄ο οφει΄λει να ασκει΄ται
επιχειρηµατικη΄ δραστηριο΄τητα στην Κοινο΄τητα βασι΄ζεται
ακο΄µη σηµαντικα΄ στην εθνικη΄ νοµοθεσι΄α και ως εκ του΄του
δεν αντιστοιχει΄ πλε΄ον στο οικονοµικο΄ πλαι΄σιο στο οποι΄ο
πρε΄πει να αναπτυχθει΄ η δραστηριο΄τητα αυτη΄ για να καταστει΄
δυνατη΄ η υλοποι΄ηση των στο΄χων του α΄ρθρου 18 της
συνθη΄κης· του΄το συνιστα΄ σηµαντικο΄ εµπο΄διο ως προς τη
δηµιουργι΄α οµι΄λων εταιριω΄ν διαφορετικω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν.

(5)

Τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να µεριµνου΄ν ω΄στε οι διατα΄ξεις που
ισχυ΄ουν για τις ευρωπαϊκε΄ς εταιρι΄ες δυνα΄µει του παρο΄ντος
κανονισµου΄ να µην οδηγου΄ν ου΄τε σε διακρι΄σεις λο΄γω
αδικαιολο΄γητης διαφορετικη΄ς µεταχει΄ρισης των ευρωπαϊκω΄ν
εταιριω΄ν σε σχε΄ση µε τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες ου΄τε σε
δυσανα΄λογους περιορισµου΄ς της συ΄στασης µιας ευρωπαϊκη΄ς
εταιρι΄ας η΄ της µεταφορα΄ς της καταστατικη΄ς της ΄εδρας.

(6)

Επιβα΄λλεται να υπα΄ρξει αντιστοιχι΄α, στο µε΄τρο του δυνατου΄,
µεταξυ΄ της οικονοµικη΄ς και της νοµικη΄ς ενο΄τητας µιας
επιχει΄ρησης στην Κοινο΄τητα· για το σκοπο΄ αυτο΄ πρε΄πει να
προβλεφθει΄ η δηµιουργι΄α, παρα΄λληλα µε τις εταιρι΄ες που
υπα΄γονται σε ορισµε΄νο εθνικο΄ δι΄καιο και εταιριω΄ν των
οποι΄ων η ΄δρυση
ι
και η λειτουργι΄α διε΄πεται απο΄ κοινοτικο΄
κανονισµο΄, α΄µεσα εφαρµοστε΄ο σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη.

(7)

Οι διατα΄ξεις ενο΄ς τε΄τοιου κανονισµου΄ θα επιτρε΄ψουν
τη δηµιουργι΄α και τη διαχει΄ριση εταιριω΄ν ευρωπαϊκω΄ν
διαστα΄σεων χωρι΄ς εµπο΄δια λο΄γω της πολυµορφι΄ας και της
περιορισµε΄νης εδαφικη΄ς εφαρµογη΄ς του εθνικου΄ εταιρικου΄
δικαι΄ου.

τη γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (2),
τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (3),
Εκτιµω΄ντας τα ακο΄λουδα:
(1)

Η υλοποι΄ηση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και η επακο΄λουθη
βελτι΄ωση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς κατα΄στασης στο
συ΄νολο της Κοινο΄τητας, συνεπα΄γεται, εκτο΄ς απο΄ την κατα΄ργηση των εµποδι΄ων στις συναλλαγε΄ς, την αναδια΄ρθρωση
των παραγωγικω΄ν δοµω΄ν στο κοινοτικο΄ επι΄πεδο· για το
σκοπο΄ αυτο΄, ει΄ναι απαραι΄τητο οι επιχειρη΄σεις των οποι΄ων η
δραστηριο΄τητα δεν περιορι΄ζεται στην ικανοποι΄ηση των
καθαρα΄ τοπικω΄ν αναγκω΄ν να µπορου΄ν να σχεδια΄ζουν και να
αναλαµβα΄νουν την αναδιοργα΄νωση των δραστηριοτη΄των
τους σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο.

(2)

Μια τε΄τοια αναδιοργα΄νωση προϋποθε΄τει ο΄τι υπα΄ρχουσες
επιχειρη΄σεις απο΄ δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να ενοποιη΄σουν το δυναµικο΄ τους µε συγχω΄νευση. Αυτο΄ ει΄ναι επιτρεπτο΄
µο΄νο εφο΄σον τηρου΄νται οι κανο΄νες ανταγωνισµου΄ της
συνθη΄κης.

(3)

Η αναδια΄ρθρωση και συνεργασι΄α επιχειρη΄σεων διαφορετικω΄ν
κρατω΄ν µελω
΄ ν προσκρου΄ει σε δυσχε΄ρειες νοµικη΄ς, φορολογικη΄ς και ψυχολογικη΄ς φυ΄σεως· η προσε΄γγιση του εταιρικου΄
δικαι΄ου των κρατω΄ν µελω΄ν, µε την ΄εκδοση οδηγιω΄ν βασιζο΄-

(1) ΕΕ C 263 της 16.10.1989, σ. 41 και ΕΕ C 176 της 8.7.1991, σ. 1.
(2) Γνω΄µη της 4ης Σεπτεµβρι΄ου 2001(δεν ΄εχει ακο΄µα δηµοσιευθει΄ στην
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).
(3) ΕΕ C 124 της 21.5.1990, σ. 34.
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(8)

Το καταστατικο΄ της ευρωπαϊκη΄ς ανω΄νυµης εταιρι΄ας (εφεξη΄ς
αποκαλου΄µενης «SE») περιλαµβα΄νεται στις πρα΄ξεις που
΄επρεπε να εκδοθου΄ν απο΄ το Συµβου΄λιο, πριν απο΄ το 1992,
και αναφε΄ρονται στη Λευκη΄ Βι΄βλο της Επιτροπη΄ς για την
ολοκλη΄ρωση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς που εγκρι΄θηκε απο΄ το
Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Ιουνι΄ου 1985 στο Μιλα΄νο·
κατα΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του 1987 στις Βρυξε΄λλες,
εκδηλω΄θηκε η επιθυµι΄α να καθιερωθει΄ συ΄ντοµα το καταστατικο΄ αυτο΄.

(9)

Μετα΄ την υποβολη΄ απο΄ την Επιτροπη΄, το 1970, προτα΄σεως
σχετικα΄ µε τον κανονισµο΄ περι΄ του καταστατικου΄ των
ευρωπαϊκω΄ν ανωνυ΄µων εταιριω΄ν, η οποι΄α τροποποιη΄θηκε το
1975, οι εργασι΄ες προσε΄γγισης του εθνικου΄ εταιρικου΄
δικαι΄ου ΄εχουν προοδευ΄σει σε αξιοσηµει΄ωτο βαθµο΄ ω΄στε, ως
προς τους τοµει΄ς εκει΄νους στους οποι΄ους η λειτουργι΄α
της ευρωπαϊκη΄ς εταιρι΄ας δεν απαιτει΄ ενιαι΄ους κοινοτικου΄ς
κανο΄νες, να ει΄ναι δυνατη΄ η παραποµπη΄ στη νοµοθεσι΄α περι΄
ανωνυ΄µων εταιριω΄ν του κρα΄τους µε΄λους της καταστατικη΄ς
΄εδρας της SE.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Ο επιδιωκο΄µενος απο΄ το νοµικο΄ καθεστω΄ς της SE ουσιω΄δης
στο΄χος απαιτει΄τουλα΄χιστον, µε την επιφυ΄λαξη των οικονοµικω΄ν αναγκαιοτη΄των που ενδε΄χεται να αναφανου΄ν στο µε΄λλον, να ει΄ναι δυνατη΄ η ΄δρυση
ι
µιας τε΄τοιας εταιρι΄ας για να
επιτρε΄πεται σε εταιρι΄ες που υπα΄γονται σε διαφορετικα΄
κρα΄τη µε΄λη να συγχωνευ΄ονται η΄ να δηµιουργου΄ν εταιρι΄α
χαρτοφυλακι΄ου και, συγχρο΄νως, για να επιτραπει΄ σε εταιρι΄ες
και α΄λλα νοµικα΄ προ΄σωπα που ασκου΄ν οικονοµικη΄
δραστηριο΄τητα και υπα΄γονται στο δι΄καιο διαφορετικω΄ν
κρατω΄ν µελω΄ν να ιδρυ΄ουν κοινε΄ς θυγατρικε΄ς.
Στο ΄διο
ι
πλαι΄σιο, µια ανω΄νυµη εταιρι΄α πρε΄πει να ΄εχει τη
δυνατο΄τητα να µετατραπει΄ σε SE χωρι΄ς να µεσολαβει΄ λυ΄ση
της, εα΄ν η εταιρι΄α αυτη΄ ΄εχει την καταστατικη΄ της ΄εδρα και
την κεντρικη΄ της διοι΄κηση στην Κοινο΄τητα και θυγατρικη΄ σε
κρα΄τος µε΄λος δια΄φορο του κρα΄τους της καταστατικη΄ς
΄εδρας.
Οι εθνικε΄ς διατα΄ξεις οι οποι΄ες ισχυ΄ουν για τις ανω΄νυµες
εταιρι΄ες οι οποι΄ες καλου΄ν σε δηµο΄σια εγγραφη΄ καθω΄ς και
για τις συναλλαγε΄ς επι΄ των τι΄τλων θα πρε΄πει να ισχυ΄ουν και
ο΄ταν η συ΄σταση της SE πραγµατοποιει΄ται µε δηµο΄σια
προ΄σκληση προς εγγραφη΄ καθω΄ς και για τις SE που
επιθυµου΄ν να κα΄νουν χρη΄ση αυτω΄ν των χρηµατοοικονοµικω΄ν
µε΄σων.
Η ΄δια
ι
η SE πρε΄πει να ΄εχει τη µορφη΄ κεφαλαιουχικη΄ς
εταιρι΄ας κατα΄ µετοχε΄ς, που ανταποκρι΄νεται περισσο΄τερο,
το΄σο χρηµατοοικονοµικω΄ς ο΄σο και διαχειριστικω΄ς, στις
ανα΄γκες των επιχειρη΄σεων που δραστηριοποιου΄νται σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο· για να εξασφαλιστου΄ν ευ΄λογες διαστα΄σεις σε τε΄τοιες επιχειρη΄σεις, πρε΄πει να καθοριστει΄ ΄ενα
ελα΄χιστο εταιρικο΄ κεφα΄λαιο που να εγγυα΄ται ο΄τι οι εταιρει΄ες
αυτε΄ς διαθε΄τουν επαρκη΄ περιουσιακα΄ στοιχει΄α, χωρι΄ς ο΄µως
να παρακωλυ΄εται η συ΄σταση SE απο΄ µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις.
Ει΄ναι σηµαντικο΄ να εξασφαλι΄ζεται αποτελεσµατικη΄ διαχει΄ριση και κατα΄λληλη εποπτει΄α της SE· πρε΄πει να λαµβα΄νεται
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υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι ο΄σον αφορα΄ την διοι΄κηση των
ανωνυ΄µων εταιριω΄ν, ισχυ΄ουν ση΄µερα δυ΄ο διαφορετικα΄
συστη΄µατα στην Κοινο΄τητα· µολονο΄τι η SE θα πρε΄πει να
΄εχει τη δυνατο΄τητα επιλογη΄ς µεταξυ΄ των δυ΄ο συστηµα΄των,
ει΄ναι σκο΄πιµο να πραγµατοποιει΄ται σαφη΄ς διαχωρισµο΄ς
µεταξυ΄ των αρµοδιοτη΄των των προσω΄πων που αναλαµβα΄νουν τη διαχει΄ριση και αυτω΄ν που αναλαµβα΄νουν την
εποπτει΄α.

(15)

∆υνα΄µει των γενικω΄ν κανο΄νων και αρχω
΄ ν του ιδιωτικου΄
διεθνου΄ς δικαι΄ου, ο΄ταν µια επιχει΄ρηση ελε΄γχει α΄λλη επιχει΄ρηση υπαγο΄µενη σε διαφορετικη΄ νοµοθεσι΄α, τα δικαιω΄µατα
και οι υποχρεω΄σεις που σχετι΄ζονται µε την προστασι΄α των
µειοψηφου΄ντων µετο΄χων και των τρι΄των και απορρε΄ουν απο΄
τον ΄ελεγχο αυτο΄ διε΄πονται απο΄ το δι΄καιο στο οποι΄ο υπα΄γεται
η ελεγχο΄µενη επιχει΄ρηση, τηρουµε΄νων των υποχρεω΄σεων
στις οποι΄ες υπο΄κειται η ελε΄γχουσα επιχει΄ρηση δυνα΄µει των
διατα΄ξεων του δικαι΄ου στο οποι΄ο υπα΄γεται, για παρα΄δειγµα
σε θε΄µατα κατα΄ρτισης των ενοποιηµε΄νων λογαριασµω΄ν.

(16)

Με την επιφυ΄λαξη των συνεπειω΄ν µεταγενε΄στερου συντονισµου΄ του δικαι΄ου των κρατω΄ν µελω΄ν, δεν απαιτει΄ται
ση΄µερα στον τοµε΄α αυτο΄ ειδικη΄ ρυ΄θµιση για την SE· ως εκ
του΄του, ει΄ναι σκο΄πιµο να ισχυ΄ουν οι γενικοι΄ κανο΄νες και οι
γενικε΄ς αρχε΄ς του ιδιωτικου΄ διεθνου΄ς δικαι΄ου το΄σο ο΄ταν η
SE ει΄ναι η ελε΄γχουσα ο΄σο και ο΄ταν αποτελει΄ την ελεγχο΄µενη
εταιρι΄α.

(17)

Εα΄ν η SE ελε΄γχεται απο΄ α΄λλη επιχει΄ρηση πρε΄πει να διευκρινι΄ζεται το εφαρµοστε΄ο δι΄καιο και να γι΄νεται προς του΄το
παραποµπη΄ στο δι΄καιο περι΄ ανωνυ΄µων εταιριω΄ν του κρα΄τους
µε΄λους της καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE.

(18)

Πρε΄πει να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι κα΄θε κρα΄τος µε΄λος εφαρµο΄ζει,
ο΄σον αφορα΄ τις παραβα΄σεις των διατα΄ξεων του παρο΄ντος
κανονισµου΄, τις εθνικε΄ς κυρω΄σεις τις σχετικε΄ς µε τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες που διε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α του.

(19)

Οι κανο΄νες οι σχετικοι΄ µε το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων στην
SE αποτελου΄ν το αντικει΄µενο της οδηγι΄ας 2001/86/ΕΚ του
Συµβουλι΄ου, της 8ης Οκτωβρι΄ου 2001, για τη συµπλη΄ρωση
του καταστατικου΄ της ευρωπαϊκη΄ς εταιρι΄ας ο΄σον αφορα΄ το
ρο΄λο των εργαζοµε΄νων (1)· οι διατα΄ξεις αυτε΄ς συνιστου΄ν,
ως εκ του΄του, αναπο΄σπαστο συµπλη΄ρωµα του παρο΄ντος
κανονισµου΄ και εφαρµο΄ζονται συντονισµε΄να.

(1) Βλε΄πε σελι΄δα 22 της παρου΄σας Επι΄σηµης Εφηµερι΄δας.
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(20)

(21)

(22)
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Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν καλυ΄πτει α΄λλους τοµει΄ς του
δικαι΄ου ο΄πως το φορολογικο΄ δι΄καιο, το δι΄καιο του ανταγωνισµου΄, το δι΄καιο της πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας, και το
πτωχευτικο΄ δι΄καιο. Ως εκ του΄του, οι διατα΄ξεις του δικαι΄ου
των κρατω΄ν µελω΄ν και του κοινοτικου΄ δικαι΄ου ισχυ΄ουν
στους προαναφερο΄µενους τοµει΄ς καθω΄ς και σε α΄λλους
τοµει΄ς οι οποι΄οι δεν καλυ΄πτονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄.

Σκοπο΄ς της οδηγι΄ας 2001/86/ΕΚ ει΄ναι να κατοχυρω΄σει το
δικαι΄ωµα των εργαζοµε΄νων να συµµετε΄χουν στο χειρισµο΄
των θεµα΄των και στη λη΄ψη των αποφα΄σεων που α΄πτονται
της υ΄παρξης της SE· τα υπο΄λοιπα θε΄µατα που υπα΄γονται
στο κοινωνικο΄ και το εργατικο΄ δι΄καιο και δη το δικαι΄ωµα
ενηµε΄ρωσης και γνωµοδοσι΄ας των εργαζοµε΄νων, διε΄πονται
απο΄ τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις που ισχυ΄ουν, υπο΄ τους αυτου΄ς
ο΄ρους, για τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες.
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(26)

Οι δραστηριο΄τητες των χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των διε΄πονται απο΄ ειδικε΄ς οδηγι΄ες και η εθνικη΄ νοµοθεσι΄α για την
εφαρµογη΄ των εν λο΄γω οδηγιω΄ν και οι προ΄σθετες εθνικε΄ς
διατα΄ξεις που διε΄πουν τις δραστηριο΄τητες αυτε΄ς εφαρµο΄ζονται πλη΄ρως στην SE.

(27)

Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τον ειδικο΄ και κοινοτικο΄ χαρακτη΄ρα
της SE, το καθεστω΄ς της πραγµατικη΄ς ΄εδρας που επιλε΄γεται
για την SE, βα΄σει του παρο΄ντος κανονισµου΄, δεν θι΄γει τις
νοµοθεσι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν και δεν προδικα΄ζει τις
επιλογε΄ς που µπορει΄ να γι΄νουν για α΄λλα κοινοτικα΄ κει΄µενα
σε θε΄µατα εταιρικου΄ δικαι΄ου.

(28)

Η συνθη΄κη δεν προβλε΄πει για την ΄εκδοση του παρο΄ντος
κανονισµου΄ εξουσι΄ες α΄λλες απο΄ αυτε΄ς του α΄ρθρου 308.

(29)

∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι της προτεινο΄µενης δρα΄σης, ο΄πως
περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω, δεν µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν επαρκω΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, διο΄τι επιδιω΄κεται η καθιε΄ρωση της
ευρωπαϊκη΄ς ανω΄νυµης εταιρι΄ας σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, και
µπορου΄ν συνεπω΄ς, ως εκ της κλι΄µακας και των επιπτω΄σεων
αυτη΄ς, να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η
Κοινο΄τητα δυ΄ναται να λα΄βει µε΄τρα συ΄µφωνα µε την αρχη΄
της επικουρικο΄τητας, του α΄ρθρου 5 της συνθη΄κης. Συ΄µφωνα
µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας του ιδι΄ου α΄ρθρου, ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς συνιστα΄ απλω΄ς το ελα΄χιστο αναγκαι΄ο για την
επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν,

Η ΄εναρξη εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ πρε΄πει να
επε΄λθει σταδιακα΄ ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ σε κα΄θε κρα΄τος
µε΄λος η µεταφορα΄ των διατα΄ξεων της οδηγι΄ας 2001/86/ΕΚ
στο εθνικο΄ δι΄καιο και η προηγου΄µενη εγκαθι΄δρυση των
µηχανισµω΄ν που απαιτου΄νται για την ΄δρυση
ι
και λειτουργι΄α
των SE που ΄εχουν την καταστατικη΄ τους ΄εδρα στο ΄εδαφο΄ς
του ου΄τως ω΄στε ο κανονισµο΄ς και η οδηγι΄α να ει΄ναι δυνατο΄ν
να εφαρµοσθου΄ν συντονισµε΄να.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(23)

(24)

(25)

Μπορει΄ να επιτραπει΄ σε εταιρι΄α, που δεν ΄εχει την κεντρικη΄
της διοι΄κηση στην Κοινο΄τητα, να συµµετα΄σχει στη συ΄σταση
µιας SE, εφο΄σον η εταιρι΄α ΄εχει συσταθει΄ συ΄µφωνα µε το
δι΄καιο κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ΄εχει την καταστατικη΄
΄εδρα της και διατηρει΄ πραγµατικο΄ και συνεχη΄ δεσµο΄ µε την
οικονοµι΄α κρα΄τους µε΄λους, συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς του
Γενικου΄ Προγρα΄µµατος του 1962 για την κατα΄ργηση των
περιορισµω΄ν της ελευθερι΄ας εγκατα΄στασης· ο δεσµο΄ς αυτο΄ς
υπα΄ρχει ειδικο΄τερα εα΄ν η εταιρι΄α ΄εχει εγκατα΄σταση στο
κρα΄τος µε΄λος αυτο΄ και ασκει΄ δραστηριο΄τητες απο΄ εκει΄.

Η SE θα πρε΄πει να µπορει΄ να µεταφε΄ρει την καταστατικη΄
΄εδρα της σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος· η ενδεδειγµε΄νη προστασι΄α
των συµφερο΄ντων της µειοψηφι΄ας των µετο΄χων που αντιτι΄θεται στην µεταφορα΄, η΄ των πιστωτω΄ν η΄ των εχο΄ντων α΄λλα
δικαιω΄µατα θα πρε΄πει να ει΄ναι ευ΄λογη. Η µεταφορα΄ δεν
πρε΄πει να θι΄γει τα προϋπα΄ρξαντα της µεταφορα΄ς δικαιω΄µατα.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν θι΄γει οιαδη΄ποτε δια΄ταξη που
ενδε΄χεται να προστεθει΄ στη Συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν του
1968 η΄ σε οιοδη΄ποτε κει΄µενο εκδω΄σουν τα κρα΄τη µε΄λη η΄
το Συµβου΄λιο προς αντικατα΄σταση αυτη΄ς της Συ΄µβασης,
σχετικα΄ µε τους κανο΄νες δικαιοδοσι΄ας που εφαρµο΄ζονται
στην περι΄πτωση της µεταφορα΄ς της καταστατικη΄ς ΄εδρας
ανω΄νυµης εταιρι΄ας απο΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος σε α΄λλο.

TΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1

1.
Η συ΄σταση εταιριω΄ν υπο΄ µορφη΄ν ευρωπαϊκη΄ς ανω΄νυµης
εταιρι΄ας (Societas Europaea, και εφεξη΄ς SE) ει΄ναι δυνατη΄ στο
΄εδαφος της Κοινο΄τητας, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους και τις διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄.

2.
Η SE ει΄ναι εταιρι΄α της οποι΄ας το κεφα΄λαιο διαιρει΄ται σε
µετοχε΄ς. Ο µε΄τοχος ευθυ΄νεται µο΄νο µε΄χρι του ποσου΄ του κεφαλαι΄ου το οποι΄ο ΄εχει καλυ΄ψει.

3.

H SE ΄εχει νοµικη΄ προσωπικο΄τητα.

4.
O ρο΄λος των εργαζοµε΄νων σε µια SE διε΄πεται απο΄ τις
διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 2001/86/ΕΚ.
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'Αρθρο 2
1.
Ανω΄νυµες εταιρι΄ες, αναφερο΄µενες στο παρα΄ρτηµα Ι, οι
οποι΄ες ΄εχουν συσταθει΄ συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους
και ΄εχουν την καταστατικη΄ τους ΄εδρα και την κεντρικη΄ τους
διοι΄κηση στην Κοινο΄τητα, µπορου΄ν να συστη΄σουν SE µε
συγχω΄νευση, εφο΄σον δυ΄ο τουλα΄χιστον απο΄ αυτε΄ς διε΄πονται απο΄ το
δι΄καιο διαφορετικω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν.

2.
Ανω΄νυµες εταιρι΄ες και εταιρι΄ες περιορισµε΄νης ευθυ΄νης αναφερο΄µενες στο παρα΄ρτηµα ΙΙ οι οποι΄ες ΄εχουν συσταθει΄ συ΄µφωνα
µε τη νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους και ΄εχουν την καταστατικη΄ τους
΄εδρα και την κεντρικη΄ τους διοι΄κηση στην Κοινο΄τητα, µπορου΄ν να
προωθη΄σουν τη συ΄σταση εταιρι΄ας χαρτοφυλακι΄ου SE (SE holding)
εφο΄σον δυ΄ο τουλα΄χιστον απο΄ αυτε΄ς:
α)

διε΄πονται απο΄ το δι΄καιο διαφορετικω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν, η΄

β)

τουλα΄χιστον απο΄ διετι΄ας ΄εχουν θυγατρικη΄ εταιρι΄α υπαγο΄µενη
στο δι΄καιο α΄λλου κρα΄τους µε΄λους η΄ υποκατα΄στηµα εγκατεστηµε΄νο σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος.

3.
Εταιρι΄ες κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 48 δευ΄τερο εδα΄φιο
της συνθη΄κης, καθω΄ς και α΄λλα νοµικα΄ προ΄σωπα δηµοσι΄ου η΄
ιδιωτικου΄ δικαι΄ου, τα οποι΄α ΄εχουν συσταθει΄ δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας κρα΄τους µε΄λους και ΄εχουν την καταστατικη΄ ΄εδρα τους και την
κεντρικη΄ τους διοι΄κηση στην Κοινο΄τητα, µπορου΄ν να συστη΄σουν
θυγατρικη΄ SE, καλυ΄πτοντας το κεφα΄λαιο των µετοχω΄ν της, εφο΄σον
τουλα΄χιστον δυ΄ο απο΄ αυτε΄ς:
α)

διε΄πονται απο΄ το δι΄καιο διαφορετικω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν, η΄

β)

τουλα΄χιστον απο΄ διετι΄ας ΄εχουν θυγατρικη΄ εταιρι΄α υπαγο΄µενη
στο δι΄καιο α΄λλου κρα΄τους µε΄λους η΄ υποκατα΄στηµα εγκατεστηµε΄νο σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος.

4.
Ανω΄νυµη εταιρι΄α που ΄εχει συσταθει΄ συ΄µφωνα µε το δι΄καιο
κρα΄τους µε΄λους και ΄εχει την καταστατικη΄ της ΄εδρα και την
κεντρικη΄ της διοι΄κηση στην Κοινο΄τητα, µπορει΄ να µετατραπει΄ σε
SE, εφο΄σον τουλα΄χιστον απο΄ διετι΄ας ΄εχει θυγατρικη΄ εταιρι΄α
υπαγο΄µενη στο δι΄καιο α΄λλου κρα΄τους µε΄λους.

5.
'Ενα κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να προβλε΄πει ο΄τι µια εταιρι΄α που
δεν ΄εχει την κεντρικη΄ της διοι΄κηση στην Κοινο΄τητα µπορει΄ να
συµµετα΄σχει στη συ΄σταση µιας SE εφο΄σον ΄εχει συσταθει΄ συ΄µφωνα
µε το δι΄καιο κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ΄εχει και την καταστατικη΄
΄εδρα της και διατηρει΄ πραγµατικο΄ και συνεχη΄ δεσµο΄ µε την
οικονοµι΄α κρα΄τους µε΄λους.

'Αρθρο 3
1.
Για τους σκοπου΄ς του α΄ρθρου 2 παρα΄γραφοι 1, 2 και 3, η
SE θεωρει΄ται ανω΄νυµη εταιρι΄α υπαγο΄µενη στο δι΄καιο του κρα΄τους
µε΄λους της καταστατικη΄ς της ΄εδρας.
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2.
Η SE µπορει΄ να συστη΄σει µι΄α η΄ περισσο΄τερες θυγατρικε΄ς
υπο΄ µορφη΄ SE. Για τη θυγατρικη΄ SE δεν ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις του
κρα΄τους µε΄λους της καταστατικη΄ς ΄εδρας της θυγατρικη΄ς SE που
απαιτου΄ν απο΄ µι΄α ανω΄νυµη εταιρι΄α περισσο΄τερους του ενο΄ς
µετο΄χους. Οι εθνικε΄ς διατα΄ξεις οι θεσπιζο΄µενες κατ' εφαρµογη΄ της
οδηγι΄ας 89/667/ΕΟΚ, του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
1989, στον τοµε΄α του δικαι΄ου των εταιριω΄ν σχετικα΄ µε τις
εταιρι΄ες περιορισµε΄νης ευθυ΄νης µε ΄ενα και µο΄νο εται΄ρο (1) ισχυ΄ουν
αναλο΄γως ΄εναντι των SE.
'Αρθρο 4
1.

΄.
Το κεφα΄λαιο της SE εκφρα΄ζεται σε ευρω

2.
Το καλυφθε΄ν κεφα΄λαιο της SE ανε΄ρχεται τουλα΄χιστον σε
120 000 ευρω΄.
3.
Το δι΄καιο κρα΄τους µε΄λους το οποι΄ο προβλε΄πει υψηλο΄τερο
καλυφθε΄ν κεφα΄λαιο για τις εταιρι΄ες που ασκου΄ν ορισµε΄να ει΄δη
δραστηριοτη΄των, διε΄πει και τις SE που ΄εχουν την καταστατικη΄
΄εδρα τους στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος.
'Αρθρο 5
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφοι 1 και 2, το κεφα΄λαιο
της SE, η διατη΄ρηση΄ του, οι µεταβολε΄ς του, καθω΄ς και οι µετοχε΄ς,
οµολογι΄ες και λοιποι΄ εξοµοιου΄µενοι τι΄τλοι της SE, διε΄πονται απο΄
τις διατα΄ξεις που θα ΄σχυαν
ι
για µια ανω΄νυµη εταιρι΄α εδρευ΄ουσα
στο κρα΄τος µε΄λος καταχω΄ρησης της SE.
'Αρθρο 6
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, η ΄εκφραση «το
καταστατικο΄ της SE» περιλαµβα΄νει το΄σο τη συστατικη΄ πρα΄ξη ο΄σο
και το καθαυτο΄ καταστατικο΄ της SE, εφο΄σον αποτελει΄ αντικει΄µενο
ιδιαι΄τερης πρα΄ξης.
'Αρθρο 7
Η καταστατικη΄ ΄εδρα της SE βρι΄σκεται στην Κοινο΄τητα, στο ΄διο
ι
κρα΄τος µε΄λος µε την κεντρικη΄ διοι΄κηση΄ της. 'Ενα κρα΄τος µε΄λος
δυ΄ναται επιπλε΄ον να επιβα΄λει σε SE καταχωρηµε΄νη στο ΄εδαφο΄ς του
την υποχρε΄ωση να ΄εχει την κεντρικη΄ της διοι΄κηση και την
καταστατικη΄ της ΄εδρα στον ΄διο
ι το΄πο.
'Αρθρο 8
1.
Η καταστατικη΄ ΄εδρα της SE µπορει΄ να µεταφερθει΄ σε α΄λλο
κρα΄τος µε΄λος κατα΄ τις παραγρα΄φους 2 ΄εως 13. Η µεταφορα΄ δεν
συνεπα΄γεται λυ΄ση της εταιρι΄ας ου΄τε δηµιουργι΄α νε΄ου νοµικου΄
προσω΄που.
(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 40. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης του 1994.
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2.
Το ο΄ργανο διευ΄θυνσης η΄ διοι΄κησης καταρτι΄ζει σχε΄διο µεταφορα΄ς το οποι΄ο δηµοσιευ΄εται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13 χωρι΄ς να
αποκλει΄ονται α΄λλες µορφε΄ς δηµοσιο΄τητας που προβλε΄πονται απο΄
το κρα΄τος µε΄λος της ΄εδρας. Το σχε΄διο αυτο΄ αναφε΄ρει την επωνυµι΄α,
την καταστατικη΄ ΄εδρα και τον αριθµο΄ µητρω΄ου της SE και
περιλαµβα΄νει:
α)

την καταστατικη΄ ΄εδρα που προτει΄νεται για την SE·

β)

το καταστατικο΄ που προτει΄νεται για την SE, συµπεριλαµβανοµε΄νης ενδεχοµε΄νως της νε΄ας εταιρικη΄ς επωνυµι΄ας της·

γ)

ο΄λες τις δυνατε΄ς συνε΄πειες της µεταφορα΄ς ο΄σον αφορα΄ το
ρο΄λο των εργαζοµε΄νων·

δ)

το χρονοδια΄γραµµα που προτει΄νεται για τη µεταφορα΄·

ε)

ο΄λα τα δικαιω΄µατα που προβλε΄πονται για την προστασι΄α των
µετο΄χων η΄/και των πιστωτω΄ν.

3.
Το ο΄ργανο διευ΄θυνσης η΄ διοι΄κησης καταρτι΄ζει ΄εκθεση στην
οποι΄α εξηγου΄νται και αιτιολογου΄νται οι νοµικε΄ς και οικονοµικε΄ς
πτυχε΄ς της µεταφορα΄ς και εξηγου΄νται οι συνε΄πειες της µεταφορα΄ς
για τους µετο΄χους, τους πιστωτε΄ς, καθω΄ς και για τους εργαζο΄µενους.

4.
Επι΄ ΄ενα τουλα΄χιστον µη΄να πριν απο΄ τη γενικη΄ συνε΄λευση
που καλει΄ται ν' αποφανθει΄ για τη µεταφορα΄, οι µε΄τοχοι και οι
πιστωτε΄ς της SE δικαιου΄νται να εξετα΄ζουν, στην ΄εδρα της SE, την
προ΄ταση µεταφορα΄ς και την ΄εκθεση την καταρτιζο΄µενη βα΄σει της
παραγρα΄φου 3, καθω΄ς και να λαµβα΄νουν δωρεα΄ν αντι΄γραφα των
εν λο΄γω εγγρα΄φων, κατο΄πιν αιτη΄σεως.

5.
Τα κρα΄τη µε΄λη δικαιου΄νται να θεσπι΄ζουν για τις SE που ει΄ναι
καταχωρηµε΄νες στο ΄εδαφο΄ς τους διατα΄ξεις, που διασφαλι΄ζουν
την προση΄κουσα προστασι΄α των µετο΄χων της µειοψηφι΄ας που
τα΄χθηκαν κατα΄ της µεταφορα΄ς της ΄εδρας.

6.
Η απο΄φαση περι΄ µεταφορα΄ς δεν λαµβα΄νεται αν δεν παρε΄λθουν δυ΄ο µη΄νες απο΄ τη δηµοσι΄ευση του εν λο΄γω σχεδι΄ου. Η
απο΄φαση λαµβα΄νεται υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 59.

7.
Πριν εκδω΄σει η αρµο΄δια αρχη΄ το πιστοποιητικο΄ περι΄ του
οποι΄ου η παρα΄γραφος 8, η SE οφει΄λει να αποδει΄ξει ο΄τι σε σχε΄ση
µε τις υποχρεω΄σεις της που γεννη΄θηκαν πριν την δηµοσι΄ευση της
προ΄τασης µεταφορα΄ς, τα συµφε΄ροντα των πιστωτω΄ν της και
των λοιπω΄ν δικαιου΄χων ΄εναντι αυτη΄ς (συµπεριλαµβανοµε΄νων των
δηµο΄σιων φορε΄ων), προστατευ΄ονται επαρκω΄ς συ΄µφωνα µε το
δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ευρι΄σκεται η καταστατικη΄
΄εδρα της SE προ της µεταφορα΄ς.
'Ενα κρα΄τος µε΄λος δικαιου΄ται να επεκτει΄νει την εφαρµογη΄ του
δευτε΄ρου εδαφι΄ου στις υποχρεω΄σεις τις γεννω΄µενες (η΄ δυνα΄µενες
να γεννηθου΄ν) προ της µεταφορα΄ς.
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Ανεξα΄ρτητα απο΄ το πρω΄το και το δευ΄τερο εδα΄φιο, εξακολουθει΄ να
τυγχα΄νει εφαρµογη΄ς στην SE η νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους η
σχετικη΄ µε την ικανοποι΄ηση η΄ την εξασφα΄λιση των απαιτη΄σεων
δηµο΄σιων φορε΄ων.

8.
Στο κρα΄τος µε΄λος της καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE, δικαστη΄ριο, συµβολαιογρα΄φος η΄ α΄λλη αρµο΄δια αρχη΄ χορηγει΄ πιστοποιητικο΄ µε το οποι΄ο βεβαιω΄νεται κατηγορηµατικα΄ ο΄τι ΄εχουν εκτελεσθει΄
οι πρα΄ξεις και οι διατυπω΄σεις που πρε΄πει να εκτελεστου΄ν προ της
µεταφορα΄ς.

9.
Η νε΄α καταχω΄ρηση πραγµατοποιει΄ται µο΄νον κατο΄πιν προσκοµι΄σεως του πιστοποιητικου΄ του εκδιδο΄µενου κατα΄ την
παρα΄γραφο 8 και εφο΄σον αποδεικνυ΄εται ο΄τι διεκπεραιω΄θηκαν ο΄λες
οι αναγκαι΄ες διατυπω΄σεις για την καταχω΄ρηση στο κρα΄τος της
νε΄ας καταστατικη΄ς ΄εδρας.

10.
Η µεταφορα΄ της καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE, καθω΄ς και η
συνακο΄λουθη τροποποι΄ηση του καταστατικου΄, παρα΄γουν αποτελε΄σµατα απο΄ την ηµεροµηνι΄α καταχω΄ρησης της SE στο µητρω΄ο
της νε΄ας ΄εδρας, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 12.

11.
'Οταν η νε΄α καταχω΄ρηση της SE πραγµατοποιηθει΄, η
γραµµατει΄α της νε΄ας καταχω΄ρησης κοινοποιει΄ την καταχω΄ρηση
στη γραµµατει΄α της παλαια΄ς καταχω΄ρησης. Η διαγραφη΄ της
παλαια΄ς καταχω΄ρησης διενεργει΄ται µο΄νον κατο΄πιν παραλαβη΄ς της
κοινοποι΄ησης αυτη΄ς και ο΄χι προηγουµε΄νως.

12.
Η νε΄α καταχω΄ρηση και η διαγραφη΄ της εταιρι΄ας απο΄ τα
αντι΄στοιχα µητρω΄α δηµοσιευ΄ονται στα οικει΄α κρα΄τη µε΄λη συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 13.

13.
Η νε΄α ΄εδρα της αντιτα΄σσεται ΄εναντι τρι΄των απο΄ τη
δηµοσι΄ευση της νε΄ας καταχω΄ρηση΄ς της SE. Εντου΄τοις, εφο΄σον η
δηµοσι΄ευση της διαγραφη΄ς της εταιρι΄ας απο΄ τα µητρω΄α της
προηγου΄µενης ΄εδρας δεν ΄εχει γι΄νει, οι τρι΄τοι µπορου΄ν να εξακολουθη΄σουν να επικαλου΄νται την προηγου΄µενη ΄εδρα της SE, εφο΄σον η
τελευται΄α δεν αποδεικνυ΄ει ο΄τι οι τρι΄τοι εγνω΄ριζαν τη νε΄α ΄εδρα.

14.
Το δι΄καιο ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους µπορει΄ να προβλε΄πει, ο΄σον
αφορα΄ τις SE που ει΄ναι καταχωρηµε΄νες στο κρα΄τος αυτο΄, ο΄τι η
µεταφορα΄ της καταστατικη΄ς ΄εδρας, η οποι΄α θα επε΄φερε µεταβολη΄
του εφαρµοστε΄ου δικαι΄ου, δεν ισχυ΄ει εα΄ν εντο΄ς της αναφερο΄µενης
στην παρα΄γραφο 6 δι΄µηνης προθεσµι΄ας, µια αρµο΄δια αρχη΄ του εν
λο΄γω κρα΄τους αντιταχθει΄ στη µεταφορα΄. Η εν λο΄γω αρχη΄ µπορει΄
να αντιταχθει΄ µο΄νο για λο΄γους δηµοσι΄ου συµφε΄ροντος.
'Οταν η SE υπο΄κειται στην εποπτει΄α εθνικη΄ς εποπτευ΄ουσας αρχη΄ς
του χρηµατοπιστωτικου΄ τοµε΄α συ΄µφωνα µε τις κοινοτικε΄ς οδηγι΄ες,
η εν λο΄γω αρχη΄ ΄εχει επι΄σης το δικαι΄ωµα να αντιτα΄σσεται στη
µεταβολη΄ της ΄εδρας.
Η αντι΄θεση αυτη΄ προσβα΄λλεται ενω΄πιον δικαστικη΄ς αρχη΄ς.
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15.
Μια SE σε σχε΄ση µε την οποι΄α ΄εχουν κινηθει΄ διαδικασι΄ες
λυ΄σης, εκκαθα΄ρισης, αφερεγγυο΄τητας, αναστολη΄ς πληρωµω΄ν η΄
α΄λλες ανα΄λογες διαδικασι΄ες δεν δυ΄ναται να µεταφε΄ρει την ΄εδρα
της.
16.
Η SΕ η οποι΄α ΄εχει µεταφε΄ρει την καταστατικη΄ της ΄εδρα σε
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος θεωρει΄ται, ο΄σον αφορα΄ κα΄θε διαφορα΄ εγερθει΄σα
πριν απο΄ τη µεταφορα΄ ο΄πως καθορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 10, ο΄τι
΄εχει την καταστατικη΄ της ΄εδρα στα κρα΄τη µε΄λη ο΄που η΄ταν
καταχωρηµε΄νη πριν τη µεταφορα΄, ακο΄µη και αν η SΕ ενα΄γεται µετα΄
τη µεταφορα΄.
'Αρθρο 9
1.

Οι SE διε΄πονται:

α)

απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄,

β)

εφο΄σον το επιτρε΄πει ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ρητα΄ απο΄ τις
διατα΄ξεις του καταστατικου΄ της SE,
η΄

γ)

για τα θε΄µατα που δεν ρυθµι΄ζει η΄ ρυθµι΄ζει εν µε΄ρει ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς, καθο΄σον αφορα΄ τις πτυχε΄ς τις µη καλυπτο΄µενες
απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄, οι SE διε΄πονται απο΄:
i)

τις νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που θεσπι΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη
προς εφαρµογη΄ κοινοτικω΄ν µε΄τρων που αφορου΄ν ειδικα΄
τις SE,

ii)

΄ ν µελω΄ν τις εφαρτις νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις των κρατω
µοστε΄ες επι΄ ανωνυ΄µων εταιριω΄ν που ΄εχουν συσταθει΄
κατα΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους της καταστατικη΄ς
΄εδρας της SE,

iii)

τις διατα΄ξεις του καταστατικου΄ υπο΄ τις αυτε΄ς προϋποθε΄σεις που απαιτου΄νται και για την εφαρµογη΄ τους
επι΄ ανωνυ΄µων εταιριω΄ν που ΄εχουν συσταθει΄ κατα΄ τη
νοµοθεσι΄α του κρα΄τους της καταστατικη΄ς ΄εδρας της
SE.

2.
Οι νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που θεσπι΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη
ειδικα΄ για τη SE πρε΄πει να συµβαδι΄ζουν µε τις οδηγι΄ες οι
οποι΄ες εφαρµο΄ζονται στις ανω΄νυµες εταιρι΄ες που αναφε΄ρονται στο
παρα΄ρτηµα Ι.
3.
Εα΄ν η φυ΄ση της δραστηριο΄τητας µιας SE ρυθµι΄ζεται απο΄
ειδικε΄ς διατα΄ξεις εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας, η νοµοθεσι΄α αυτη΄ εφαρµο΄ζεται πλη΄ρως στην SE.
'Αρθρο 10
Με την επιφυ΄λαξη του παρο΄ντος κανονισµου΄ η SE τυγχα΄νει σε
κα΄θε κρα΄τος µε΄λος της αυτη΄ς µεταχει΄ρισης µε την ανω΄νυµη εταιρι΄α
τη συσταθει΄σα συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους της
καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE.

10.11.2001

'Αρθρο 11
1.
Η SE θε΄τει πριν η΄ µετα΄ την εταιρικη΄ επωνυµι΄α της τα
διακριτικα΄ «SE».

2.
Μο΄νο οι SE µπορου΄ν να περιλα΄βουν το διακριτικο΄ «SE» στην
επωνυµι΄α τους.

3.
Ωστο΄σο, οι εταιρι΄ες η΄ α΄λλα νοµικα΄ προ΄σωπα που καταχωρη΄θηκαν σε κρα΄τος µε΄λος πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α θε΄σεως σε ισχυ΄
του παρο΄ντος κανονισµου΄ και στην εταιρικη΄ επωνυµι΄α των οποι΄ων
υπα΄ρχουν τα διακριτικα΄ «SE», δεν οφει΄λουν να τροποποιη΄σουν την
εταιρικη΄ τους επωνυµι΄α.

'Αρθρο 12
1.
Η SE καταχωρει΄ται στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ΄εχει την
΄εδρα της σε µητρω
΄ ο που ορι΄ζεται απο΄ το δι΄καιο΄ του, συ΄µφωνα µε
τα α΄ρθρο 3 της πρω΄της οδηγι΄ας 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου,
της 9ης Μαρτι΄ου 1968, περι΄ συντονισµου΄ των εγγυη΄σεων που
απαιτου΄νται στα κρα΄τη µε΄λη εκ µε΄ρους των εταιριω΄ν κατα΄ την
΄εννοια του α΄ρθρου 58 δευ΄τερη παρα΄γραφος της συνθη΄κης, για
την προστασι΄α των συµφερο΄ντων των εται΄ρων και των τρι΄των µε
σκοπο΄ να καταστου΄ν οι εγγυη΄σεις αυτε΄ς ισοδυ΄ναµες (1).

2.
Μια SE δυ΄ναται να καταχωρηθει΄ µο΄νον εα΄ν ΄εχει συναφθει΄
συµφωνι΄α περι΄ του ρο΄λου των εργαζοµε΄νων σ' αυτη΄, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 4 της οδηγι΄ας 2001/86/ΕΚ η΄ ΄εχει ληφθει΄ απο΄φαση
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 6 της οδηγι΄ας η΄ ΄εχει λη΄ξει η
περι΄οδος των διαπραγµατευ΄σεων συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5 της
οδηγι΄ας χωρι΄ς την συ΄ναψη συµφωνι΄ας.

3.
Για να µπορει΄ µι΄α SE να καταχωρηθει΄ σε κρα΄τος µε΄λος που
΄εχει κα΄νει χρη΄ση της δυνατο΄τητας του α΄ρθρου 7 παρα΄γραφος 3
της οδηγι΄ας 2001/86/ΕΚ, πρε΄πει να ΄εχει συναφθει΄ συµφωνι΄α, κατα΄
την ΄εννοια του α΄ρθρου 4 της οδηγι΄ας, ως προς τις διαδικασι΄ες
σχετικα΄ µε το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων, συµπεριλαµβανοµε΄νης της
συµµετοχη΄ς, η΄ να µην υπαγο΄ταν καµι΄α απο΄ τις συµµετε΄χουσες
εταιρι΄ες σε κανο΄νες συµµετοχη΄ς πριν απο΄ την καταχω΄ρηση της SE.

4.
Το καταστατικο΄ της SE πρε΄πει πα΄ντα να συνα΄δει προς τις
υφιστα΄µενες ρυθµι΄σεις για το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων. Εα΄ν νε΄ες
ρυθµι΄σεις που καθορι΄στηκαν συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 2001/86/ΕΚ
προσκρου΄ουν στο υφιστα΄µενο καταστατικο΄, το καταστατικο΄ τροποποιει΄ται δεο΄ντως.
Στην περι΄πτωση αυτη΄, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄πουν
ο΄τι το διευθυντικο΄ η΄ διοικητικο΄ ο΄ργανο της SE δικαιου΄ται να
τροποποιη΄σει το καταστατικο΄ χωρι΄ς να απαιτει΄ται νε΄α απο΄φαση
της γενικη΄ς συνε΄λευσης των µετο΄χων.

(1) ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης του 1994.
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'Αρθρο 13
Οι πρα΄ξεις και τα στοιχει΄α τα σχετικα΄ µε την SE, που υπο΄κεινται
σε διατυπω΄σεις δηµοσιο΄τητας δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄,
δηµοσιευ΄ονται µε τις διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται απο΄ τη
νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους της καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE
συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 68/151/ΕΟΚ.

µετα΄ την καταχω΄ρηση, τις υποχρεω΄σεις που απορρε΄ουν απο΄ τε΄τοιες
πρα΄ξεις, τα φυσικα΄ προ΄σωπα, εταιρι΄ες η΄ α΄λλες νοµικε΄ς οντο΄τητες
που τις ΄εχουν εκτελε΄σει καθι΄στανται εις ολο΄κληρον και απεριορι΄στως υπευ΄θυνες γι' αυτε΄ς, εκτο΄ς αν υπα΄ρχει αντι΄θετη συµφωνι΄α.

Τ µ η΄ µ α 2

'Αρθρο 14
1.
Η καταχω΄ρηση µιας SE στα οικει΄α µητρω΄α και η διαγραφη΄
της καταχω΄ρησης δηµοσιευ΄ονται προς ενηµε΄ρωση στην Επι΄σηµη
΄ ν Κοινοτη΄των µετα΄ τη δηµοσι΄ευση
Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
που γι΄νεται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13. Η ανακοι΄νωση αυτη΄
περιλαµβα΄νει την εταιρικη΄ επωνυµι΄α, τον αριθµο΄, την ηµεροµηνι΄α
και τον το΄πο καταχω΄ρησης της SE, την ηµεροµηνι΄α, τον το΄πο και
τον τι΄τλο της δηµοσι΄ευσης, καθω΄ς και την καταστατικη΄ ΄εδρα και
τον τοµε΄α δραστηριο΄τητας της SE.
2.
Για τη µεταφορα΄ της καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE υπο΄ τους
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 8 γι΄νεται ανακοι΄νωση που
περιλαµβα΄νει τα στοιχει΄α της παραγρα΄φου 1, καθω΄ς και τα σχετικα΄
µε τη νε΄α καταχω΄ρηση.
3.
Τα στοιχει΄α που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 διαβιβα΄ζονται στην Υπηρεσι΄α Επιση΄µων Εκδο΄σεων των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των εντο΄ς µηνο΄ς απο΄ την αναφερο΄µενη στο α΄ρθρο 13 δηµοσι΄ευση.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
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Συ΄σταση SE δια συγχωνευ΄σεως
'Αρθρο 17
1.
Η SE µπορει΄ να συσταθει΄ δια συγχωνευ΄σεως συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1.

2.

Η συγχω΄νευση µπορει΄ να γι΄νει:

α)

ει΄τε µε τη διαδικασι΄α συγχωνευ΄σεως δι' απορροφη΄σεως
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας
78/855/ΕΟΚ (1)·

β)

ει΄τε µε τη διαδικασι΄α συγχωνευ΄σεως δια συστα΄σεως νε΄ας
εταιρι΄ας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 1 της ανωτε΄ρω
οδηγι΄ας.

Σε περι΄πτωση συγχωνευ΄σεως δι' απορροφη΄σεως, η απορροφου΄σα
εταιρι΄α λαµβα΄νει τη µορφη΄ SE ταυτο΄χρονα µε τη συγχω΄νευση. Σε
περι΄πτωση συγχωνευ΄σεως δια συστα΄σεως νε΄ας εταιρι΄ας, η SE ει΄ναι
η νε΄α εταιρι΄α.

ΣΥΣΤΑΣΗ

'Αρθρο 18
Τ µ η΄ µ α 1
Γενικα΄
'Αρθρο 15
1.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη του παρο΄ντος κανονισµου΄, η συ΄σταση
της SE διε΄πεται απο΄ τη νοµοθεσι΄α περι΄ ανωνυ΄µων εταιριω΄ν του
κρα΄τους της καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE.
2.
Η καταχω΄ρηση µιας SE υπο΄κειται σε διατυπω΄σεις δηµοσιο΄τητας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13.
'Αρθρο 16
1.
Η SE αποκτα΄ νοµικη΄ προσωπικο΄τητα την ηµε΄ρα καταχω΄ρηση΄ς της στο µητρω΄ο που αναφε΄ρει το α΄ρθρο 12.
2.
Σε περι΄πτωση διενε΄ργειας πρα΄ξεων εξ ονο΄µατος της SE πριν
απο΄ την κατ' α΄ρθρο 12 καταχω΄ρηση΄ της, και εα΄ν η SE δεν αναλα΄βει

Για τους τοµει΄ς που δεν καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν τµη΄µα η΄, ο΄ταν
΄ενας τοµε΄ας καλυ΄πτεται εν µε΄ρει, για τα µη καλυπτο΄µενα θε΄µατα,
κα΄θε εταιρι΄α που συµµετε΄χει στη συ΄σταση SE δια συγχωνευ΄σεως
υπο΄κειται στις διατα΄ξεις του δικαι΄ου του κρα΄τους µε΄λους στο
οποι΄ο υπα΄γεται, τις εφαρµοστε΄ες στις συγχωνευ΄σεις ανωνυ΄µων
εταιριω΄ν βα΄σει της οδηγι΄ας 78/855/ΕΟΚ.

'Αρθρο 19
Η νοµοθεσι΄α ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους µπορει΄ να προβλε΄πει ο΄τι η
συµµετοχη΄ µιας εταιρι΄ας υποκειµε΄νης στο δι΄καιο΄ του στη συ΄σταση
SE µε΄σω συγχω΄νευσης ει΄ναι αδυ΄νατη εα΄ν µια αρµο΄δια αρχη΄ αυτου΄
του κρα΄τους µε΄λους δηλω΄σει την αντι΄θεση΄ της πριν απο΄ την
΄εκδοση του κατ' α΄ρθρο 25 παρα΄γραφος 2 πιστοποιητικου΄.

(1) Τρι΄τη οδηγι΄α 78/855/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 9ης Οκτωβρι΄ου
1978, βασιζο΄µενη στο α΄ρθρο 54 παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο ζ) της
συνθη΄κης, περι΄ των συγχωνευ΄σεων των ανωνυ΄µων εταιριω΄ν (ΕΕ L 259
της 20.10.1978, σ. 36). Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
την πρα΄ξη προσχω΄ρησης του 1994.
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Η αντι΄θεση αυτη΄ µπορει΄ να προβληθει΄ µο΄νο για λο΄γους δηµο΄σιου
συµφε΄ροντος, και επιδε΄χεται ενδι΄κων µε΄σων ενω΄πιον δικαστικη΄ς
αρχη΄ς.

β)

το µητρω΄ο στο οποι΄ο ΄εχουν κατατεθει΄ οι πρα΄ξεις που
αναφε΄ρει το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας
68/151/ΕΟΚ για καθεµι΄α απο΄ τις συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες,
καθω΄ς και ο αριθµο΄ς καταχω΄ρησης στο µητρω΄ο·

'Αρθρο 20

γ)

ο τρο΄πος µε τον οποι΄ο θα ασκου΄νται τα δικαιω΄µατα των
πιστωτω΄ν της εν λο΄γω εταιρι΄ας, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24,
καθω΄ς και η διευ΄θυνση ο΄που µπορει΄ να ληφθει΄, δωρεα΄ν,
υλικο΄ προς πλη΄ρη ενηµε΄ρωση σχετικω΄ς·

δ)

ο τρο΄πος µε τον οποι΄ο θα ασκου΄νται τα δικαιω΄µατα των
µετο΄χων της µειοψηφι΄ας της εν λο΄γω εταιρι΄ας, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 24, καθω΄ς και η διευ΄θυνση ο΄που µπορει΄ να ληφθει΄,
δωρεα΄ν, υλικο΄ προς πλη΄ρη ενηµε΄ρωση σχετικω΄ς·

ε)

η επωνυµι΄α και η καταστατικη΄ ΄εδρα που προβλε΄πονται για
την SE.

1.
Τα διευθυντικα΄ η΄ διοικητικα΄ ο΄ργανα των συγχωνευο΄µενων
εταιριω΄ν καταρτι΄ζουν σχε΄διο συγχω΄νευσης. Το σχε΄διο περιλαµβα΄νει:
α)

την επωνυµι΄α και την καταστατικη΄ ΄εδρα των συγχωνευο΄µενων
εταιριω΄ν, καθω΄ς και την επωνυµι΄α και ΄εδρα που προτει΄νεται
για την SE·

β)

τη σχε΄ση ανταλλαγη΄ς των µετοχω΄ν και το υ΄ψος οποιασδη΄ποτε
αντιστα΄θµισης·

γ)

τον τρο΄πο περιε΄λευσης των µετοχω΄ν της SE στους µετο΄χους·

'Αρθρο 22

δ)

την ηµεροµηνι΄α απο΄ την οποι΄α οι µετοχε΄ς αυτε΄ς παρε΄χουν
δικαι΄ωµα συµµετοχη΄ς στα κε΄ρδη, καθω΄ς και κα΄θε ειδικο΄ ο΄ρο
σχετικο΄ µε το δικαι΄ωµα αυτο΄·

ε)

την ηµεροµηνι΄α απο΄ την οποι΄α οι πρα΄ξεις των συγχωνευο΄µενων εταιριω΄ν θεωρου΄νται, λογιστικω΄ς, ως τελου΄µενες για
λογαριασµο΄ της SE·

Αντι΄ για τους εµπειρογνω΄µονες που ενεργου΄ν για λογαριασµο΄
κα΄θε µιας απο΄ τις συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες, ΄ενας η΄ περισσο΄τεροι
ανεξα΄ρτητοι εµπειρογνω΄µονες, κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 10
της οδηγι΄ας 78/855/ΕΟΚ, οι οποι΄οι ΄εχουν διοριστει΄ προς του΄το
κατο΄πιν κοινη΄ς αιτη΄σεως των εταιριω΄ν αυτω΄ν απο΄ δικαστικη΄ η΄
διοικητικη΄ αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο υπα΄γεται µι΄α απο΄
τις συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες η΄ η υπο΄ ΄δρυση
ι
SE, µπορου΄ν να
εξετα΄σουν το σχε΄διο συγχω΄νευσης και να συντα΄ξουν ενιαι΄α ΄εκθεση
για το συ΄νολο των µετο΄χων.

στ) τα δικαιω΄µατα που διασφαλι΄ζει η SE στους µετο΄χους που
΄εχουν ειδικα΄ δικαιω΄µατα και στους κοµιστε΄ς α΄λλων τι΄τλων
πλην των µετοχω΄ν, η΄ τα µε΄τρα που προτει΄νονται για το σκοπο΄
αυτο΄·
ζ)

Oι εµπειρογνω΄µονες δικαιου΄νται να ζητη΄σουν απο΄ κα΄θε συγχωνευο΄µενη εταιρι΄α οποιαδη΄ποτε πληροφορι΄α αναγκαι΄α για την
ολοκλη΄ρωση του ΄εργου τους.

ο΄λα τα ειδικα΄ πλεονεκτη΄µατα που παρε΄χονται στους
εµπειρογνω΄µονες που εξετα΄ζουν το σχε΄διο συγχω΄νευσης
καθω΄ς και στα µε΄λη των διοικητικω΄ν, διευθυντικω΄ν, εποπτικω΄ν
η΄ ελεγκτικω΄ν οργα΄νων των συγχωνευο΄µενων εταιριω΄ν·

η)

το καταστατικο΄ της SE·

θ)

πληροφορι΄ες για τις διαδικασι΄ες µε τις οποι΄ες καθορι΄ζονται
οι ρυθµι΄σεις περι΄ το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων συ΄µφωνα µε την
οδηγι΄α 2001/86/ΕΚ.

2.
Οι συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες µπορου΄ν να προσθε΄σουν και
α΄λλα στοιχει΄α στο σχε΄διο συγχω΄νευσης.

'Αρθρο 23
1.
Η γενικη΄ συνε΄λευση ΄εκαστης απο΄ τις συγχωνευο΄µενες
εταιρι΄ες εγκρι΄νει το σχε΄διο συγχω΄νευσης.
2.
Ο ρο΄λος των εργαζοµε΄νων στη SE αποφασι΄ζεται συ΄µφωνα
µε την οδηγι΄α 2001/86/ΕΚ. Η γενικη΄ συνε΄λευση ΄εκαστης των
συγχωνευο΄µενων εταιριω΄ν δυνατο΄ν να επιφυλαχθει΄ του δικαιω΄µα΄ ρηση της SE στο σχετικο΄ µητρω΄ο απο΄
τος να εξαρτη΄σει την καταχω
τη ρητη΄ εκ µε΄ρους της ΄εγκριση των ρυθµι΄σεων που αποφασι΄στηκαν
κατα΄ τα ανωτε΄ρω.

'Αρθρο 21
Για καθεµι΄α απο΄ τις συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες, και µε την επιφυ΄λαξη
των προ΄σθετων απαιτη΄σεων που επιβα΄λλει το κρα΄τος µε΄λος στο
οποι΄ο υπα΄γεται η εν λο΄γω εταιρι΄α, τα ακο΄λουθα στοιχει΄α πρε΄πει
να δηµοσιευ΄ονται στην επι΄σηµη εφηµερι΄δα αυτου΄ του κρα΄τους
µε΄λους:
α)

ο τυ΄πος, η επωνυµι΄α και η καταστατικη΄ ΄εδρα των συγχωνευο΄µενων εταιριω΄ν·

'Αρθρο 24
1.
Το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο υπα΄γεται κα΄θε µι΄α
απο΄ τις συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες ισχυ΄ει ο΄πως και στην περι΄πτωση
συγχωνευ΄σεως ανωνυ΄µων εταιριω
΄ ν, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της
διασυνοριακη΄ς φυ΄σεως της συγχωνευ΄σεως, ο΄σον αφορα΄ την
προστασι΄α των συµφερο΄ντων:
α)

των πιστωτω΄ν των συγχωνευο΄µενων εταιριω΄ν·
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β)

των κατο΄χων οµολογιω΄ν των συγχωνευο΄µενων εταιριω΄ν·

γ)

των κοµιστω΄ν α΄λλων τι΄τλων πλην των µετοχω΄ν οι οποι΄οι
παρε΄χουν ειδικα΄ δικαιω΄µατα εντο΄ς των συγχωνευο΄µενων
εταιριω΄ν.

2.
'Ενα κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να θεσπι΄σει, ο΄σον αφορα΄ τις
συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες που διε΄πονται απο΄ το δι΄καιο΄ του,
διατα΄ξεις για την εξασφα΄λιση κατα΄λληλης προστασι΄ας των µετο΄χων
της µειοψηφι΄ας που τα΄χθηκαν κατα΄ της συγχω΄νευσης.

'Αρθρο 25
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2.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, κα΄θε συγχωνευο΄µενη εταιρι΄α υποβα΄λλει
στην αρχη΄ αυτη΄ το πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται απο΄ το
α΄ρθρο 25 παρα΄γραφος 2, εντο΄ς εξαµη΄νου απο΄ την ΄εκδοση΄ του,
καθω΄ς και αντι΄γραφο του σχεδι΄ου συγχω΄νευσης που ΄εχει εγκριθει΄
απο΄ την εταιρι΄α.
3.
Η αρχη΄ που αναφε΄ρει η παρα΄γραφος 1 ελε΄γχει ιδιαι΄τερα αν
οι συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες ΄εχουν εγκρι΄νει σχε΄διο συγχω΄νευσης
υπο΄ τους ιδι΄ους ο΄ρους και αν ΄εχουν καθοριστει΄ ρυθµι΄σεις περι΄
ρο΄λου των εργαζοµε΄νων συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 2001/86/ΕΚ.
4.
Η αρχη΄ αυτη΄ ελε΄γχει επι΄ πλε΄ον αν η συ΄σταση της SE
ανταποκρι΄νεται στις προϋποθε΄σεις που ορι΄ζει η νοµοθεσι΄α του
κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 15.
'Αρθρο 27

1.
Ο ΄ελεγχος της νοµιµο΄τητας της συγχω΄νευσης πραγµατοποιει΄ται, ως προς το τµη΄µα της διαδικασι΄ας που αφορα΄ κα΄θε
συγχωνευο΄µενη εταιρι΄α, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που εφαρµο΄ζεται για τις συγχωνευ΄σεις ανωνυ΄µων εταιριω΄ν στο κρα΄τος µε΄λος
ο΄που υπα΄γεται η εταιρι΄α.

2.
Σε κα΄θε ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος, το δικαστη΄ριο, ο
συµβολαιογρα΄φος η΄ α΄λλη αρµο΄δια αρχη΄ χορηγει΄ πιστοποιητικο΄ µε
το οποι΄ο βεβαιω΄νεται κατηγορηµατικα΄ ο΄τι ΄εχουν εκτελεστει΄ οι
πρα΄ξεις και οι διατυπω΄σεις που προηγου΄νται της συγχω΄νευσης.

3.
Εα΄ν η νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους στην οποι΄α υπα΄γεται
συγχωνευο΄µενη εταιρι΄α προβλε΄πει διαδικασι΄α ανα΄λυσης και τροποποι΄ησης της σχε΄σης ανταλλαγη΄ς των µετοχω΄ν, η΄ διαδικασι΄α
αποζηµι΄ωσης των µετο΄χων της µειοψηφι΄ας, χωρι΄ς να εµποδι΄ζεται
η καταχω΄ρηση της συγχω΄νευσης, η διαδικασι΄α αυτη΄ εφαρµο΄ζεται
µο΄νον εφο΄σον οι α΄λλες συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες που βρι΄σκονται
σε κρα΄τη µε΄λη τα οποι΄α δεν προβλε΄πουν τε΄τοια διαδικασι΄α,
δε΄χονται ρητω΄ς, κατα΄ την ΄εγκριση του σχεδι΄ου συγχω΄νευσης
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23 παρα΄γραφος 1, τη δυνατο΄τητα των
µετο΄χων αυτη΄ς της συγχωνευο΄µενης εταιρι΄ας να προσφυ΄γουν
στη διαδικασι΄α αυτη΄. Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, το δικαστη΄ριο, ο
συµβολαιογρα΄φος η΄ α΄λλες αρµο΄διες αρχε΄ς µπορου΄ν να εκδω΄σουν
το πιστοποιητικο΄ που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2, ακο΄µη και
αν η διαδικασι΄α αυτη΄ ΄εχει αρχι΄σει. Το πιστοποιητικο΄ πρε΄πει,
ωστο΄σο, να αναφε΄ρει ο΄τι η διαδικασι΄α εκκρεµει΄. Η απο΄φαση
στην οποι΄α καταλη΄γει η διαδικασι΄α ει΄ναι δεσµευτικη΄ για την
απορροφου΄σα εταιρι΄α και ο΄λους τους µετο΄χους της.

'Αρθρο 26

1.
Ο ΄ελεγχος της νοµιµο΄τητας της συγχω΄νευσης ασκει΄ται, ως
προς το µε΄ρος της διαδικασι΄ας που αφορα΄ την πραγµατοποι΄ηση
της συγχω΄νευσης και τη συ΄σταση της SE, απο΄ το δικαστη΄ριο, το
συµβολαιογρα΄φο η΄ α΄λλη αρχη΄ που ει΄ναι αρµο΄δια στο κρα΄τος
µε΄λος της µελλοντικη΄ς καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE για τον ΄ελεγχο
αυτη΄ς της πλευρα΄ς της νοµιµο΄τητας της συγχω΄νευσης ανωνυ΄µων
εταιριω΄ν.

1.
Η συγχω΄νευση και η ταυτο΄χρονη συ΄σταση της SE ισχυ΄ουν
απο΄ την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α η SE καταχωρη΄θηκε στα
µητρω΄α συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 12.
2.
Η SE καταχωρει΄ται στα µητρω΄α µο΄νο µετα΄ την ολοκλη΄ρωση
ο΄λων των διατυπω΄σεων που προβλε΄πονται απο΄ τα α΄ρθρα 25
και 26.
'Αρθρο 28
Η πραγµατοποι΄ηση της συγχω΄νευσης υπο΄κειται για καθεµι΄α απο΄
τις συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες σε διατυπω΄σεις δηµοσιο΄τητας κατα΄
τους ο΄ρους που προβλε΄πει η νοµοθεσι΄α κα΄θε κρα΄τους µε΄λους
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 της οδηγι΄ας 68/151/ΕΟΚ.
'Αρθρο 29
1.
Η συγχω΄νευση που πραγµατοποιει΄ται βα΄σει του α΄ρθρου 17
παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α) ΄εχει, αυτοδικαι΄ως και ταυτοχρο΄νως, τα
ακο΄λουθα αποτελε΄σµατα:
α)

καθολικη΄ µεταβι΄βαση του συνο΄λου του ενεργητικου΄ και
παθητικου΄ της περιουσι΄ας καθεµια΄ς απο΄ τις απορροφου΄µενες
εταιρι΄ες στην απορροφου΄σα εταιρι΄α·

β)

οι µε΄τοχοι των απορροφου΄µενων εταιριω΄ν καθι΄στανται µε΄τοχοι της απορροφου΄σας εταιρι΄ας·

γ)

η απορροφου΄µενη εταιρι΄α παυ΄ει να υφι΄σταται·

δ)

η απορροφου΄σα εταιρι΄α λαµβα΄νει τη µορφη΄ SE.

2.
Η συγχω΄νευση που πραγµατοποιει΄ται βα΄σει του α΄ρθρου 17
παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο β) επιφε΄ρει αυτοδικαι΄ως και ταυτοχρο΄νως
τα ακο΄λουθα αποτελε΄σµατα:
α)

καθολικη΄ µεταβι΄βαση στην SE του συνο΄λου του ενεργητικου΄
και παθητικου΄ της περιουσι΄ας των συγχωνευοµε΄νων εταιριω΄ν·
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β)

οι µε΄τοχοι των συγχωνευο΄µενων εταιριω΄ν καθι΄στανται µε΄τοχοι
της SE·

γ)

οι συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες παυ΄ουν να υφι΄στανται.

3.
Εα΄ν για τις περιπτω΄σεις συγχω΄νευσης ανωνυ΄µων εταιριω΄ν,
η νοµοθεσι΄α κρα΄τους µε΄λους απαιτει΄ ιδιαι΄τερες διατυπω΄σεις
προκειµε΄νου να αντιτα΄σσεται ΄εναντι τρι΄των η µεταβι΄βαση ορισµε΄νων περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων, δικαιωµα΄των και υποχρεω΄σεων που
΄εχουν εισφε΄ρει οι συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες, οι διατυπω΄σεις αυτε΄ς
ισχυ΄ουν και τηρου΄νται ει΄τε απο΄ τις συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες ει΄τε
απο΄ την SE, µετα΄ την καταχω΄ρηση΄ της στα µητρω΄α.

4.
Τα δικαιω΄µατα και οι υποχρεω΄σεις των συµµετεχουσω΄ν
εταιριω΄ν ως προς τις συνθη΄κες απασχο΄λησης οι οποι΄ες απορρε΄ουν
απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α και πρακτικη΄ και τις ατοµικε΄ς συµβα΄σεις
η΄ σχε΄σεις εργασι΄ας, οι οποι΄ες υφι΄στανται κατα΄ την καταχω΄ρηση,
µεταφε΄ρονται αυτοδικαι΄ως στην SE τη στιγµη΄ της καταχω΄ρησης.

'Αρθρο 30
Η συγχω΄νευση κατ' α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1 δεν µπορει΄να κηρυχθει΄
α΄κυρη εα΄ν η SE ΄εχει καταχωρηθει΄ στο µητρω΄ο.

Το γεγονο΄ς ο΄τι δεν εξετα΄στηκε η νοµιµο΄τητα της συγχω΄νευσης
συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 25 και 26 µπορει΄ να συµπεριληφθει΄ στους
λο΄γους λυ΄σης µιας SE.

'Αρθρο 31

1.
'Οταν µια συγχω΄νευση, βα΄σει του α΄ρθρου 17 παρα΄γραφος 2
στοιχει΄ο α), πραγµατοποιει΄ται απο΄ εταιρι΄α κατε΄χουσα ο΄λες τις
µετοχε΄ς και τους α΄λλους τι΄τλους που παρε΄χουν δικαιω΄µατα ψη΄φου
στη γενικη΄ συνε΄λευση µιας α΄λλης εταιρι΄ας, δεν εφαρµο΄ζονται οι
διατα΄ξεις του α΄ρθρου 20 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β), γ) και δ) του
α΄ρθρου 22 και του α΄ρθρου 29 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β).
Εντου΄τοις, εφαρµο΄ζονται οι εθνικε΄ς διατα΄ξεις στις οποι΄ες υπα΄γεται
καθεµι΄α απο΄ τις συγχωνευο΄µενες εταιρι΄ες και οι οποι΄ες διε΄πουν τις
συγχωνευ΄σεις ανωνυ΄µων εταιριω΄ν συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24 της
οδηγι΄ας 78/855/ΕΟΚ.

2.
'Οταν µια συγχω΄νευση µε απορρο΄φηση πραγµατοποιει΄ται
απο΄ εταιρι΄α που κατε΄χει το 90 % η΄ περισσο΄τερο, αλλα΄ ο΄χι το
συ΄νολο των µετοχω΄ν η΄ α΄λλων τι΄τλων που παρε΄χουν δικαι΄ωµα
ψη΄φου σε γενικη΄ συνε΄λευση α΄λλης εταιρι΄ας, οι εκθε΄σεις του
διευθυντικου΄ η΄ διοικητικου΄ οργα΄νου, οι εκθε΄σεις ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων ανεξα΄ρτητων εµπειρογνωµο΄νων καθω΄ς και τα απαραι΄τητα
για τον ΄ελεγχο ΄εγγραφα απαιτου΄νται µο΄νο στο βαθµο΄ που το
απαιτει΄ η εθνικη΄ νοµοθεσι΄α η οποι΄α διε΄πει την απορροφου΄σα
εταιρι΄α η΄ η εθνικη΄ νοµοθεσι΄α που διε΄πει την εταιρι΄α που απορροφα΄ται.
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Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν, ωστο΄σο, να προβλε΄ψουν ο΄τι η παρου΄σα
παρα΄γραφος µπορει΄ να εφαρµοστει΄ ο΄ταν µι΄α εταιρι΄α κατε΄χει
µετοχε΄ς που παρε΄χουν το 90 % η΄ περισσο΄τερο, αλλα΄ ο΄χι και το
συ΄νολο των δικαιωµα΄των ψη΄φου.

Τ µ η΄ µ α 3
Συ΄σταση SE χαρτοφυλακι΄ου

'Αρθρο 32

1.
Η SE µπορει΄ να συσταθει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 2.
Οι εταιρι΄ες που προωθου΄ν τη συ΄σταση µιας SE, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 2, εξακολουθου΄ν υφιστα΄µενες.

΄ ν που
2.
Τα διευθυντικα΄ η΄ διοικητικα΄ ο΄ργανα των εταιριω
προωθου΄ν τη συ΄σταση καταρτι΄ζουν µε τους ΄διους
ι
ο΄ρους σχε΄διο
συστατικη΄ς πρα΄ξης της SE. Το σχε΄διο περιλαµβα΄νει ΄εκθεση που
εξηγει΄ και αιτιολογει΄ τις νοµικε΄ς και οικονοµικε΄ς πτυχε΄ς της
συ΄στασης και αναφε΄ρει τις συνε΄πειες που θα ΄εχει για τους µετο΄χους
και τους εργαζο΄µενους η υιοθε΄τηση της µορφη΄ς της SE. Το σχε΄διο
αυτο΄ περιλαµβα΄νει επιπλε΄ον τα στοιχει΄α που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 20 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α α), β), γ), στ), ζ), η) και θ) και
καθορι΄ζει το ελα΄χιστο ποσοστο΄ των µετοχω΄ν η΄ µεριδι΄ων κα΄θε µιας
απο΄ τις επισπευ΄δουσες εταιρι΄ες που θα πρε΄πει να εισφε΄ρουν οι
µε΄τοχοι, ω΄στε να συσταθει΄ η SE. Το ποσοστο΄ αυτο΄ πρε΄πει να ει΄ναι
µετοχε΄ς που παρε΄χουν περισσο΄τερο απο΄ το 50 % των µονι΄µων
δικαιωµα΄των ψη΄φου.

3.
Για καθεµια΄ απο΄ τις εταιρι΄ες που προωθου΄ν τη συ΄σταση, το
σχε΄διο συστατικη΄ς πρα΄ξης της SE δηµοσιευ΄εται κατα΄ την νοµοθεσι΄α του κα΄θε κρα΄τους µε΄λους, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 της
οδηγι΄ας 68/151/ΕΟΚ, τουλα΄χιστον ΄ενα µη΄να πριν συνε΄λθει η
γενικη΄ συνε΄λευση που θα αποφασι΄σει σχετικα΄.

4.
'Ενας η΄ περισσο΄τεροι ανεξα΄ρτητοι εµπειρογνω΄µονες των
εταιριω΄ν που προωθου΄ν την συ΄σταση, διοριζο΄µενοι η΄ εγκρινο΄µενοι
απο΄ τη δικαστικη΄ η΄ διοικητικη΄ αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους στο
οποι΄ο υπα΄γεται κα΄θε εταιρι΄α, συ΄µφωνα µε τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις
που θεσπι΄ζονται κατ' εφαρµογη΄ν της οδηγι΄ας 78/855/ΕΟΚ,
εξετα΄ζουν το σχε΄διο συστατικη΄ς πρα΄ξης που συντα΄χθηκε κατα΄ την
παρα΄γραφο 2 και συντα΄σσουν γραπτη΄ ΄εκθεση προς τους µετο΄χους
κα΄θε εταιρι΄ας. Κατο΄πιν συµφωνι΄ας µεταξυ΄ ο΄λων των εταιριω΄ν που
προωθου΄ν την συ΄σταση, µπορει΄ να συνταχθει΄ ΄εκθεση για τους
µετο΄χους του συνο΄λου των εταιριω΄ν εκ µε΄ρους ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων ανεξα΄ρτητων εµπειρογνωµο΄νων που διορι΄ζονται η΄ εγκρι΄νονται απο΄ τη δικαστικη΄ η΄ διοικητικη΄ αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους
στο οποι΄ο υπα΄γεται µια εκ των εταιριω΄ν που προωθου΄ν τη συ΄σταση
η΄ τη µελλοντικη΄ SE συ΄µφωνα µε τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις που
θεσπι΄ζονται κατ' εφαρµογη΄ν της οδηγι΄ας 78/855/ΕΟΚ.
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5.
Η ΄εκθεση πρε΄πει να αναφε΄ρει τις ειδικε΄ς δυσχε΄ρειες εκτι΄µησης
και να δηλω΄νει αν και κατα΄ πο΄σον η σχε΄ση ανταλλαγη΄ς µετοχω΄ν η΄
µεριδι΄ων ει΄ναι προση΄κουσα και ευ΄λογη, να αναφε΄ρει τις µεθο΄δους
που ακολουθου΄νται για τον καθορισµο΄ της και κατα΄ πο΄σον οι
µε΄θοδοι αυτε΄ς ενδει΄κνυνται στη συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση.
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'Αρθρο 34
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν, για τις εταιρι΄ες που προωθου΄ν τη
συ΄σταση, να θεσπι΄σουν διατα΄ξεις προστασι΄ας των µετο΄χων της
µειοψηφι΄ας που αντιτι΄θενται στη συ΄σταση, των πιστωτω΄ν και των
εργαζοµε΄νων.

6.
Η γενικη΄ συνε΄λευση ΄εκαστης των εταιριω΄ν που προωθου΄ν τη
συ΄σταση εγκρι΄νει το σχε΄διο συ΄στασης της SE.
Τ µ η΄ µ α 4
Ο ρο΄λος των εργαζοµε΄νων στη SE αποφασι΄ζεται συ΄µφωνα µε την
οδηγι΄α 2001/86/ΕΚ. Η γενικη΄ συνε΄λευση ΄εκαστης εταιρι΄ας που
προωθει΄τη συ΄σταση ει΄ναι δυνατο΄ν να επιφυλαχθει΄του δικαιω΄µατος
να εξαρτη΄σει την καταχω΄ρηση της SE στο µητρω΄ο απο΄ τη ρητη΄ εκ
µε΄ρους της ΄εγκριση των ρυθµι΄σεων που αποφασι΄στηκαν κατα΄ τα
ανωτε΄ρω.

Συ΄σταση θυγατρικη΄ς SE
'Αρθρο 35
Η SE µπορει΄ να συσταθει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 3.

7.
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου εφαρµο΄ζονται αναλο΄γως
και επι΄ εταιριω΄ν περιορισµε΄νης ευθυ΄νης.
'Αρθρο 33
1.
Οι µε΄τοχοι η΄ µεριδιου΄χοι των εταιριω΄ν οι οποι΄ες προωθου΄ν
τη συ΄σταση διαθε΄τουν τρεις µη΄νες προκειµε΄νου να ανακοινω΄σουν
στις επισπευ΄δουσες εταιρι΄ες την προ΄θεση΄ τους να εισφε΄ρουν τις
µετοχε΄ς η΄ τα µερι΄δια΄ τους για να συσταθει΄ η µελλοντικη΄ SE. Το
τρι΄µηνο αρχι΄ζει απο΄ την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α οριστικοποιει΄ται το σχε΄διο συ΄στασης της SE συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 31.

'Αρθρο 36
Στις εταιρι΄ες η΄ α΄λλα νοµικα΄ προ΄σωπα που συµµετε΄χουν στη
συ΄σταση, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις που ρυθµι΄ζουν τη συµµετοχη΄
τους στη συ΄σταση θυγατρικη΄ς υπο΄ µορφη΄ ανω΄νυµης εταιρι΄ας του
εθνικου΄ δικαι΄ου.

Τ µ η΄ µ α 5
΄ νυµης εταιρι΄ας σε SE
Μετατροπη΄ ανω

2.
Η συ΄σταση της SE γι΄νεται µο΄νο εφο΄σον, εντο΄ς της προθεσµι΄ας που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, οι µε΄τοχοι η΄ οι
κοµιστε΄ς των µεριδι΄ων των εταιριω΄ν που προωθου΄ν τη συ΄σταση
΄εχουν εισφε΄ρει το ελα΄χιστο ποσοστο΄ µετοχω΄ν η΄ µεριδι΄ων κα΄θε
εταιρι΄ας, που καθορι΄ζεται συ΄µφωνα µε το σχε΄διο συ΄στασης, και
εφο΄σον πληρου΄νται ο΄λες οι α΄λλες προϋποθε΄σεις.
3.
Εφο΄σον πληρου΄νται ο΄λες οι προϋποθε΄σεις για τη συ΄σταση
της SE συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2, κα΄θε επισπευ΄δουσα εταιρι΄α
οφει΄λει να προβει΄ στην απαιτου΄µενη δηµοσιο΄τητα συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις του εθνικου΄ δικαι΄ου που διε΄πουν καθεµια΄ απο΄ τις εταιρι΄ες
αυτε΄ς, συ΄µφωνα προς το α΄ρθρο 3 της οδηγι΄ας 68/151/ΕΟΚ.
Οι µε΄τοχοι η΄ οι κοµιστε΄ς µεριδι΄ων των εταιριω΄ν που προωθου΄ν
τη συ΄σταση, οι οποι΄οι δεν ΄εχουν γνωστοποιη΄σει εντο΄ς της
αναφερο΄µενης στην παρα΄γραφο 1 προθεσµι΄ας την προ΄θεση΄ τους
να θε΄σουν τις µετοχε΄ς η΄ τα µερι΄δια΄ τους στη δια΄θεση των
επισπευδουσω΄ν εταιριω΄ν για τη συ΄σταση της SE, διαθε΄τουν προς
του΄το συµπληρωµατικη΄ προθεσµι΄α ενο΄ς µηνο΄ς.
4.
Οι µε΄τοχοι η΄ οι κοµιστε΄ς µεριδι΄ων που εισφε΄ρουν τους
τι΄τλους τους για τη συ΄σταση της SE λαµβα΄νουν µετοχε΄ς της SE.
5.
Η SE µπορει΄ να καταχωρηθει΄ στα µητρω΄α αφου΄ αποδειχθει΄
ο΄τι ΄εχουν ολοκληρωθει΄ οι διατυπω
΄ σεις του α΄ρθρου 32 και
πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις της παραγρα΄φου 2.

'Αρθρο 37
1.
Η SE µπορει΄ να συσταθει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 4.
2.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 12, η µετατροπη΄ ανω΄νυµης
εταιρι΄ας σε SE δεν συνεπα΄γεται ου΄τε λυ΄ση ου΄τε δηµιουργι΄α νε΄ου
νοµικου΄ προσω΄που.
3.
Η καταστατικη΄ ΄εδρα της εταιρι΄ας δεν επιτρε΄πεται να µεταφερθει΄ επ' ευκαιρι΄α της µετατροπη΄ς απο΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος σε α΄λλο
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8.
4.
Το διευθυντικο΄ η΄ διοικητικο΄ ο΄ργανο της εν λο΄γω εταιρι΄ας
καταρτι΄ζει σχε΄διο µετατροπη΄ς και ΄εκθεση που επεξηγει΄και αιτιολογει΄ τις νοµικε΄ς και οικονοµικε΄ς πλευρε΄ς της µετατροπη΄ς, και
αναφε΄ρει τις συνε΄πειες που θα ΄εχει για τους µετο΄χους και για τους
εργαζοµε΄νους η επιλογη΄ του εταιρικου΄ τυ΄που της SE.
5.
Το σχε΄διο µετατροπη΄ς δηµοσιευ΄εται συ΄µφωνα µε τις σχετικε΄ς
διατα΄ξεις της νοµοθεσι΄ας κα΄θε κρα΄τους µε΄λους, κατα΄ το α΄ρθρο 3
της οδηγι΄ας 68/151/ΕΟΚ, ΄ενα τουλα΄χιστον µη΄να πριν απο΄ τη
συνεδρι΄αση της γενικη΄ς συνε΄λευσης που θα αποφανθει΄ σχετικα΄ µε
τη µετατροπη΄.
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6.
Πριν απο΄ τη γενικη΄ συνε΄λευση που προβλε΄πεται στην
παρα΄γραφο 7, ΄ενας η΄ περισσο΄τεροι ανεξα΄ρτητοι εµπειρογνω΄µονες
που διορι΄ζονται η΄ εγκρι΄νονται, συ΄µφωνα µε τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις
που θεσπι΄ζονται κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 10 της οδηγι΄ας
78/855/ΕΟΚ απο΄ δικαστικη΄ η΄ διοικητικη΄ αρχη΄ του κρα΄τους στο
οποι΄ο υπα΄γεται η εταιρι΄α που µετατρε΄πεται σε SE, πιστοποιου΄ν
συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 77/91/ΕΟΚ (1) mutatis mutandis την
υ΄παρξη περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων αξι΄ας τουλα΄χιστον ΄σης
ι
προς το
κεφα΄λαιο, επι΄ πλε΄ον των αποθεµατικω΄ν που δεν επιτρε΄πεται να
διανεµηθου΄ν συ΄µφωνα µε το νο΄µο η΄ το καταστατικο΄.

7.
H γενικη΄ συνε΄λευση της εταιρι΄ας εγκρι΄νει το σχε΄διο µετατροπη΄ς καθω΄ς και το καταστατικο΄ της SE. Η απο΄φαση της γενικη΄ς
συνε΄λευσης λαµβα΄νεται υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πουν οι
εθνικε΄ς διατα΄ξεις που θεσπι΄ζονται κατα΄ το α΄ρθρο 7 της οδηγι΄ας
78/855/ΕΟΚ.
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Τ µ η΄ µ α 1
∆υαδικο΄ συ΄στηµα
'Αρθρο 39
1.
Το διευθυντικο΄ ο΄ργανο ασκει΄ τη διοι΄κηση της SE. 'Ενα
κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να προβλε΄ψει ο΄τι ο διευθυντη΄ς η΄ οι
διευθυντε΄ς ει΄ναι υπευ΄θυνοι για την τρε΄χουσα διαχει΄ριση υπο΄ τους
αυτου΄ς ο΄ρους µε τις ανω
΄ νυµες εταιρι΄ες που εδρευ΄ουν στο ΄εδαφος
αυτου΄ του κρα΄τους µε΄λους.

2.
Το µε΄λος η΄ τα µε΄λη του διευθυντικου΄ οργα΄νου διορι΄ζονται
και ανακαλου΄νται απο΄ το εποπτικο΄ ο΄ργανο.

8.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να θε΄σουν ως προϋπο΄θεση για τη
µετατροπη΄ την ευνοϊκη΄ ψη΄φο της ειδικη΄ς πλειοψηφι΄ας η΄ την
οµοφωνι΄α των µελω΄ν του οργα΄νου της εταιρι΄ας υπο΄ µετατροπη΄,
στο πλαι΄σιο του οποι΄ου οργανω΄νεται η συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων.

Ωστο΄σο, ΄ενα κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να προβλε΄πει η΄ να δι΄νει τη
δυνατο΄τητα να προβλε΄πει το καταστατικο΄ ο΄τι το µε΄λος η΄ τα µε΄λη
του διευθυντικου΄ οργα΄νου διορι΄ζονται η΄ ανακαλου΄νται απο΄ τη
γενικη΄ συνε΄λευση, µε τους ΄διους
ι
ο΄ρους που ισχυ΄ουν και για τις
ανω΄νυµες εταιρι΄ες που εδρευ΄ουν στο ΄εδαφο΄ς του.

9.
Τα δικαιω΄µατα και υποχρεω΄σεις της εταιρι΄ας υπο΄ µετατροπη΄
ο΄σον αφορα΄ τις συνθη΄κες απασχο΄λησης που πηγα΄ζουν απο΄ την
εθνικη΄ νοµοθεσι΄α και πρακτικη΄ και τις ατοµικε΄ς συµβα΄σεις η΄
σχε΄σεις εργασι΄ας οι οποι΄ες υφι΄στανται κατα΄ την ηµεροµηνι΄α της
καταχω΄ρησης µεταβιβα΄ζονται αυτοδικαι΄ως στη SE τη στιγµη΄ της
καταχω΄ρηση΄ της.

3.
Η ταυτο΄χρονη συµµετοχη΄ στο διευθυντικο΄ ο΄ργανο και στο
εποπτικο΄ ο΄ργανο της SE δεν επιτρε΄πεται. Εντου΄τοις, το εποπτικο΄
ο΄ργανο µπορει΄, σε περι΄πτωση κενη΄ς θε΄σης, να ορι΄σει ΄ενα απο΄ τα
µε΄λη του για να ασκη΄σει καθη΄κοντα µε΄λους στο διευθυντικο΄
ο΄ργανο. Κατα΄ το χρονικο΄ αυτο΄ δια΄στηµα, αναστε΄λλεται η α΄σκηση
των καθηκο΄ντων του εν λο΄γω προσω΄που ως µε΄λους του εποπτικου΄
οργα΄νου. Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄πουν χρονικο΄
περιορισµο΄ αυτου΄ του διαστη΄µατος.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ SE

4.
Ο αριθµο΄ς των µελω
΄ ν του διευθυντικου΄ οργα΄νου η΄ οι
κανο΄νες ανα΄δειξη΄ς του ορι΄ζονται απο΄ το καταστατικο΄ της SE.
Ωστο΄σο, το κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να ορι΄ζει τον ελα΄χιστο η΄/και το
µε΄γιστο αριθµο΄ µελω΄ν.

'Αρθρο 38
Υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πει ο παρω΄ν κανονισµο΄ς, η SE διαθε΄τει:
α)

µια γενικη΄ συνε΄λευση των µετο΄χων και

β)

ει΄τε ΄ενα εποπτικο΄ και ΄ενα διευθυντικο΄ ο΄ργανο (δυαδικο΄
συ΄στηµα) ει΄τε ΄ενα διοικητικο΄ ο΄ργανο (µονιστικο΄ συ΄στηµα),
ανα΄λογα µε την επιλογη΄ στο καταστατικο΄.

5.
'Οταν δεν υπα΄ρχει δια΄ταξη για το δυαδικο΄ συ΄στηµα σε σχε΄ση
µε τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες που εδρευ΄ουν στο ΄εδαφο΄ς του, ΄ενα
κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται να θεσπι΄σει τα κατα΄λληλα µε΄τρα ο΄σον
αφορα΄ τις SE.

'Αρθρο 40
1.
Το εποπτικο΄ ο΄ργανο ελε΄γχει τη διοι΄κηση που ασκει΄ το
διευθυντικο΄ ο΄ργανο. ∆εν µπορει΄ να ασκη΄σει το ΄διο
ι
την εξουσι΄α
διοι΄κησης της SE.

(1) ∆ευ΄τερη οδηγι΄α 77/91/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 13ης ∆εκεµβρι΄ου
1976, περι΄ συντονισµου΄ των εγγυη΄σεων που απαιτου΄νται στα κρα΄τη
µε΄λη εκ µε΄ρους των εταιριω΄ν, κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 58 δευ΄τερη
παρα΄γραφος της συνθη΄κης, για την προστασι΄α των συµφερο΄ντων των
εται΄ρων και των τρι΄των µε σκοπο΄ να καταστου΄ν οι εγγυη΄σεις αυτε΄ς
ισοδυ΄ναµες ο΄σον αφορα΄ τη συ΄σταση της ανωνυ΄µου εταιρι΄ας και τη
διατη΄ρηση και τις µεταβολε΄ς του κεφαλαι΄ου της (ΕΕ L 26 της
31.1.1977, σ. 1). Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
πρα΄ξη προσχω΄ρησης του 1994.

2.
Τα µε΄λη του εποπτικου΄ οργα΄νου διορι΄ζονται απο΄ τη γενικη΄
συνε΄λευση. Εντου΄τοις, τα µε΄λη του πρω΄του εποπτικου΄ οργα΄νου
µπορου΄ν να οριστου΄ν απο΄ το καταστατικο΄. Η παρου΄σα δια΄ταξη
ισχυ΄ει µε την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 47 παρα΄γραφος 4 η΄
οιασδη΄ποτε α΄λλης ρυθµι΄σεως περι΄ της συµµετοχη΄ς των εργαζοµε΄νων που ΄εχει καθοριστει΄ συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 2001/86/ΕΚ.
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3.
Ο αριθµο΄ς των µελω΄ν του εποπτικου΄ οργα΄νου η΄ οι κανο΄νες
καθορισµου΄ του ορι΄ζονται απο΄ το καταστατικο΄. 'Ενα κρα΄τος µε΄λος
µπορει΄ εντου΄τοις να ορι΄σει τον αριθµο΄ των µελω΄ν του εποπτικου΄
οργα΄νου για τις SE που ΄εχουν καταχωρηθει΄ στα µητρω΄α του η΄ τον
ελα΄χιστο η΄/και τον µε΄γιστο αριθµο΄ µελω΄ν.

'Αρθρο 41
1.
Tο διευθυντικο΄ ο΄ργανο ενηµερω΄νει το εποπτικο΄ ο΄ργανο
τουλα΄χιστον ανα΄ τρι΄µηνο για την πορει΄α των δραστηριοτη΄των της
SE και για τις προοπτικε΄ς εξε΄λιξη΄ς τους.

2.
Εκτο΄ς απο΄ την περιοδικη΄ ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στην
παρα΄γραφο 1, το διευθυντικο΄ ο΄ργανο κοινοποιει΄ σε ευ΄θετο χρο΄νο
στο εποπτικο΄ ο΄ργανο κα΄θε πληροφορι΄α για συµβα΄ντα τα οποι΄α
ενδε΄χεται να ΄εχουν αισθητε΄ς επιπτω΄σεις στην κατα΄σταση της SE.

3.
Το εποπτικο΄ ο΄ργανο µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄ το διευθυντικο΄
ο΄ργανο οποιεσδη΄ποτε πληροφορι΄ες απαιτου΄νται για τον ΄ελεγχο
τον οποι΄ο ασκει΄ δυνα΄µει του α΄ρθρου 40 παρα΄γραφος 1. 'Ενα
κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να προβλε΄πει ο΄τι την ευχε΄ρεια αυτη΄ την ΄εχει
και κα΄θε µε΄λος του εποπτικου΄ οργα΄νου.

4.
Το εποπτικο΄ ο΄ργανο µπορει΄ να προβαι΄νει σε ο΄λες τις
επαληθευ΄σεις οι οποι΄ες ει΄ναι αναγκαι΄ες για την εκπλη΄ρωση της
αποστολη΄ς του η΄ να τις αναθε΄τει σε α΄λλους.

5.
Κα΄θε µε΄λος του εποπτικου΄ οργα΄νου µπορει΄ να λαµβα΄νει
γνω΄ση ο΄λων των πληροφοριω΄ν που διαβιβα΄ζονται στο ο΄ργανο
αυτο΄.

L 294/13

2.
Ο αριθµο΄ς των µελω΄ν του διοικητικου΄ οργα΄νου η΄ οι κανο΄νες
καθορισµου΄ του ορι΄ζονται απο΄ το καταστατικο΄ της SE. Ωστο΄σο,
΄ενα κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να ορι΄σει τον ελα΄χιστο και, ενδεχοµε΄νως,
το µε΄γιστο αριθµο΄ των µελω΄ν.
Ωστο΄σο, το διοικητικο΄ ο΄ργανο πρε΄πει να απαρτι΄ζεται απο΄ τρι΄α
µε΄λη τουλα΄χιστον, εφο΄σον η συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων στην SE
΄εχει οργανωθει΄ συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 2001/86/ΕΚ.

3.
Το µε΄λος η΄ τα µε΄λη του διοικητικου΄ οργα΄νου διορι΄ζονται
απο΄ τη γενικη΄ συνε΄λευση. Ωστο΄σο, τα µε΄λη του πρω΄του διοικητικου΄ οργα΄νου µπορου΄ν να ορι΄ζονται απο΄ το καταστατικο΄. Η
παρου΄σα δια΄ταξη ισχυ΄ει µε την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 47
παρα΄γραφος 4 η΄ οιασδη΄ποτε α΄λλης ρυ΄θµισης περι΄ της συµµετοχη΄ς
των εργαζοµε΄νων που ΄εχει καθοριστει΄ συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α
2001/86/ΕΚ.

4.
'Οταν δεν υπα΄ρχει δια΄ταξη για το µονιστικο΄ συ΄στηµα σε
σχε΄ση µε τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες που εδρευ΄ουν στο ΄εδαφο΄ς του, ΄ενα
κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται να θεσπι΄σει τα κατα΄λληλα µε΄τρα ο΄σον
αφορα΄ τις SE.

'Αρθρο 44

1.
Το διοικητικο΄ ο΄ργανο συνε΄ρχεται τουλα΄χιστον κα΄θε τρεις
µη΄νες µε τη συχνο΄τητα που ορι΄ζει το καταστατικο΄ προκειµε΄νου να
αποφανθει΄ για την πορει΄α των δραστηριοτη΄των της SE και τις
προοπτικε΄ς εξε΄λιξη΄ς τους.

2.
Κα΄θε µε΄λος του διοικητικου΄ οργα΄νου δυ΄ναται να λα΄βει
γνω΄ση ο΄λων των πληροφοριω΄ν που διαβιβα΄ζονται στο ο΄ργανο
αυτο΄.

'Αρθρο 42
Το εποπτικο΄ ο΄ργανο εκλε΄γει µεταξυ΄ των µελω΄ν τον προ΄εδρο΄ του.
'Οταν το η΄µισυ των µελω΄ν ΄εχει ορισθει΄ απο΄ τους εργαζοµε΄νους,
προ΄εδρος µπορει΄ να εκλεγει΄ µο΄νον ΄ενα µε΄λος που ορι΄ζεται απο΄ τη
γενικη΄ συνε΄λευση των µετο΄χων.

'Αρθρο 45
Το διοικητικο΄ ο΄ργανο εκλε΄γει τον προ΄εδρο µεταξυ΄ των µελω΄ν του.
'Οταν το η΄µισυ των µελω΄ν ΄εχει ορισθει΄ απο΄ τους εργαζοµε΄νους,
προ΄εδρος µπορει΄ να εκλεγει΄ µο΄νον ΄ενα µε΄λος που ορι΄ζεται απο΄ τη
γενικη΄ συνε΄λευση των µετο΄χων.

Τ µ η΄ µ α 2
Τ µ η΄ µ α 3
Μονιστικο΄ συ΄στηµα
Κοινοι΄ κανο΄νες του µονιστικου΄ και του δυαδικου΄ συστη΄µατος
'Αρθρο 43
'Αρθρο 46
1.
Το διοικητικο΄ ο΄ργανο ασκει΄ τη διοι΄κηση της SE. 'Ενα κρα΄τος
µε΄λος µπορει΄ να προβλε΄ψει ο΄τι ο διευθυντη΄ς η΄ οι διευθυντε΄ς ει΄ναι
υπευ΄θυνοι για την τρε΄χουσα διαχει΄ριση υπο΄ τους αυτου΄ς ο΄ρους µε
τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες που εδρευ΄ουν στο ΄εδαφος αυτου΄ του
κρα΄τους µε΄λους.

1.
Τα µε΄λη των οργα΄νων της εταιρι΄ας διορι΄ζονται για µια
περι΄οδο την οποι΄α καθορι΄ζει το καταστατικο΄ και η οποι΄α δεν
µπορει΄ να υπερβαι΄νει την εξαετι΄α.
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2.
Πλην των περιπτω
΄ σεων ο΄που το καταστατικο΄ προβλε΄πει
περιορισµου΄ς, τα µε΄λη µπορου΄ν να επαναδιοριστου΄ν µι΄α η΄ περισσο΄τερες φορε΄ς για το χρονικο΄ δια΄στηµα που ορι΄ζεται κατ' εφαρµογη΄ν
της παραγρα΄φου 1.
'Αρθρο 47

10.11.2001

'Αρθρο 49
Τα µε΄λη των οργα΄νων της SE οφει΄λουν να µην αποκαλυ΄πτουν,
ακο΄µη και µετα΄ την παυ΄ση της θητει΄ας τους, τις πληροφορι΄ες που
διαθε΄τουν σχετικα΄ µε την SE οι οποι΄ες, αποκαλυπτο΄µενες, ενδε΄χεται
να θι΄ξουν τα συµφε΄ροντα της εταιρι΄ας, εκτο΄ς αν του΄το απαιτει΄ται
η΄ επιτρε΄πεται βα΄σει του εθνικου΄ δικαι΄ου για τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες
η΄ χα΄ριν του δηµοσι΄ου συµφε΄ροντος.

1.
Το καταστατικο΄ της SΕ µπορει΄ να προβλε΄πει ο΄τι µε΄λος ενο΄ς
οργα΄νου µπορει΄ να ει΄ναι εταιρι΄α η΄ α΄λλο νοµικο΄ προ΄σωπο, εφο΄σον
δεν υπα΄ρχει αντι΄θετη δια΄ταξη στην νοµοθεσι΄α περι΄ ανωνυ΄µων
εταιρω΄ν του κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας της SE.

'Αρθρο 50

Η εταιρι΄α η΄ α΄λλο νοµικο΄ προ΄σωπο υποδεικνυ΄ει ΄ενα φυσικο΄
προ΄σωπο για την α΄σκηση των εξουσιω΄ν στο εν λο΄γω ο΄ργανο.

1.
Εξαιρουµε΄νων των περιπτω΄σεων κατα΄ τις οποι΄ες ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς η΄ το καταστατικο΄ ορι΄ζουν διαφορετικα΄, οι εσωτερικοι΄
κανο΄νες απαρτι΄ας των οργα΄νων της SE και οι κανο΄νες της εκ
µε΄ρους τους λη΄ψης αποφα΄σεων ΄εχουν ως εξη΄ς:

2.
∆εν µπορου΄ν να ει΄ναι µε΄λη οργα΄νου της SE, ου΄τε αντιπρο΄σωποι µε΄λους µε την ΄εννοια της παραγρα΄φου 1, τα προ΄σωπα τα
οποι΄α:
α)

β)

δεν µπορου΄ν να συµµετε΄χουν, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του
κρα΄τους της ΄εδρας της SE, στο αντι΄στοιχο ο΄ργανο ανω΄νυµης
εταιρι΄ας που διε΄πεται απο΄ το δι΄καιο του εν λο΄γω κρα΄τους
µε΄λους, η΄
δεν µπορου΄ν να συµµετε΄χουν στο αντι΄στοιχο ο΄ργανο ανω΄νυµης εταιρι΄ας που διε΄πεται απο΄ το δι΄καιο κρα΄τους µε΄λους,
λο΄γω δικαστικη΄ς η΄ διοικητικη΄ς απο΄φασης που ΄εχει εκδοθει΄
σε κρα΄τος µε΄λος.

α)

απαρτι΄α: τα µισα΄ τουλα΄χιστον µε΄λη πρε΄πει να ει΄ναι παρο΄ντα
η΄ να εκπροσωπου΄νται·

β)

λη΄ψη αποφα΄σεων: δια πλειοψηφι΄ας των παρο΄ντων η΄ εκπροσωπουµε΄νων µελω΄ν.

2.
Ελλει΄ψει σχετικω΄ν διατα΄ξεων του καταστατικου΄, υπερισχυ΄ει
η ψη΄φος του προε΄δρου κα΄θε οργα΄νου σε περι΄πτωση ισοψηφι΄ας.
Οπωσδη΄ποτε πα΄ντως, δεν ει΄ναι δυνατη΄ οιαδη΄ποτε αντι΄θετη δια΄ταξη
του καταστατικου΄, εφο΄σον το εποπτικο΄ ο΄ργανο αποτελει΄ται κατα΄
το η΄µισυ απο΄ αντιπροσω΄πους των εργαζοµε΄νων.

3.
Το καταστατικο΄ της SE µπορει΄ να καθορι΄ζει, ο΄πως ακριβω΄ς
προβλε΄πει η νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας της SE για
τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες, ειδικε΄ς προϋποθε΄σεις εκλογιµο΄τητας για τα
µε΄λη που αντιπροσωπευ΄ουν τους µετο΄χους.

3.
Στην περι΄πτωση που προβλε΄πεται συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 2001/86/ΕΚ, ΄ενα κρα΄τος µε΄λος
µπορει΄ να προβλε΄πει ο΄τι η απαρτι΄α και η λη΄ψη αποφα΄σεων
του εποπτικου΄ οργα΄νου υπα΄γονται, κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ τις
παραγρα΄φους 1 και 2, στους κανο΄νες που ισχυ΄ουν, υπο΄ τους
΄ νυµες εταιρι΄ες οι οποι΄ες διε΄πονται απο΄
αυτου΄ς ο΄ρους, για τις ανω
το δι΄καιο΄ του.

4.
Με τον παρο΄ντα κανονισµο΄ δεν θι΄γονται οι εθνικε΄ς νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις µε τις οποι΄ες επιτρε΄πεται σε µειοψηφι΄α των µετο΄χων
΄ν
η΄ σε α΄λλα προ΄σωπα η΄ αρχε΄ς να διορι΄ζουν ΄ενα µε΄ρος των µελω
των οργα΄νων.

'Αρθρο 51

'Αρθρο 48

Τα µε΄λη του διευθυντικου΄, εποπτικου΄ η΄ διοικητικου΄ οργα΄νου
ευθυ΄νονται συ΄µφωνα µε τις περι΄ ανωνυ΄µων εταιριω΄ν διατα΄ξεις του
κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας της SE για τις ζηµι΄ες που υφι΄σταται η
SE συνεπει΄α παρα΄βασης των νοµι΄µων, καταστατικω΄ν η΄ α΄λλων
υποχρεω΄σεω΄ν τους κατα΄ την α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους.

1.
Το καταστατικο΄ της SE απαριθµει΄ τις κατηγορι΄ες πρα΄ξεων
για τις οποι΄ες προκειµε΄νου να ενεργη΄σει το διευθυντικο΄ ο΄ργανο
απαιτει΄ται η ΄εγκριση του εποπτικου΄ οργα΄νου, στο δυαδικο΄
συ΄στηµα, η΄ ρητη΄ απο΄φαση του διοικητικου΄ οργα΄νου στο µονιστικο΄
συ΄στηµα.

Τ µ η΄ µ α 4
Η γενικη΄ συνε΄λευση

Ωστο΄σο, ΄ενα κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να προβλε΄πει ο΄τι, στο δυαδικο΄
συ΄στηµα, το εποπτικο΄ ο΄ργανο µπορει΄ να υποβα΄λει το ΄διο
ι
προς
΄εγκριση ορισµε΄νες κατηγορι΄ες πρα΄ξεων.
2.
'Ενα κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να καθορι΄ζει τις κατηγορι΄ες
πρα΄ξεων που θα πρε΄πει τουλα΄χιστον να µνηµονευ΄ονται στο
καταστατικο΄ των SE οι οποι΄ες ει΄ναι καταχωρηµε΄νες στο ΄εδαφο΄ς
τους.

'Αρθρο 52
Η γενικη΄ συνε΄λευση αποφασι΄ζει για τα θε΄µατα για τα οποι΄α ΄εχει
ειδικη΄ αρµοδιο΄τητα συ΄µφωνα µε:
α)

τον παρο΄ντα κανονισµο΄·

10.11.2001

β)
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τις νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις του κρα΄τους µε΄λους ο΄που η SE
΄εχει την καταστατικη΄ ΄εδρα της, οι οποι΄ες θεσπι΄στηκαν
κατ' εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 2001/86/ΕΚ.

Επι΄σης, η γενικη΄ συνε΄λευση αποφασι΄ζει για τα θε΄µατα για τα οποι΄α
απονε΄µεται αρµοδιο΄τητα στη γενικη΄ συνε΄λευση ανω΄νυµης εταιρι΄ας
διεπο΄µενης απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας της SE,
ει΄τε βα΄σει του δικαι΄ου του κρα΄τους µε΄λους αυτου΄, ει΄τε βα΄σει του
καταστατικου΄ της SE, συ΄µφωνα µε το αυτο΄ δι΄καιο.

'Αρθρο 53
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη των κανο΄νων που προβλε΄πονται στο παρο΄ν
τµη΄µα, η διοργα΄νωση και η διεξαγωγη΄ της γενικη΄ς συνε΄λευσης
καθω΄ς και οι διαδικασι΄ες ψηφοφορι΄ας διε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α
περι΄ ανωνυ΄µων εταιριω΄ν του κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας της SE.
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προθεσµι΄ας η΄ να δω΄σει την α΄δεια για συ΄γκληση΄ της ει΄τε στους
µετο΄χους οι οποι΄οι διατυ΄πωσαν την αι΄τηση, ει΄τε σε πληρεξου΄σιο΄
τους. Αυτο΄ δεν θι΄γει τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις που προβλε΄πουν
ενδεχοµε΄νως τη δυνατο΄τητα των µετο΄χων να συγκαλου΄ν οι ΄διοι
ι
τη
γενικη΄ συνε΄λευση.

'Αρθρο 56
'Ενας η΄ περισσο΄τεροι µε΄τοχοι που διαθε΄τουν συνολικω΄ς µετοχε΄ς
που αντιστοιχου΄ν στο 10 % τουλα΄χιστον του καλυφθε΄ντος
κεφαλαι΄ου µπορου΄ν να ζητη΄σουν την εγγραφη΄ ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων νε΄ων θεµα΄των στην ηµερη΄σια δια΄ταξη µιας γενικη΄ς συνε΄λευσης. Οι διαδικασι΄ες και οι προθεσµι΄ες υποβολη΄ς αυτου΄ του
αιτη΄µατος καθορι΄ζονται απο΄ την νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους
της καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE η΄, ελλει΄ψει σχετικω΄ν διατα΄ξεων,
απο΄ το καταστατικο΄ της SE. Το ποσοστο΄ µπορει΄ να µειωθει΄ απο΄ το
καταστατικο΄ η΄ απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας
υπο΄ τις αυτε΄ς προϋποθε΄σεις µε εκει΄νες που ισχυ΄ουν για τις
ανω΄νυµες εταιρι΄ες.

'Αρθρο 54
'Αρθρο 57
1.
Η γενικη΄ συνε΄λευση συνε΄ρχεται τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ κατα΄
ηµερολογιακο΄ ΄ετος εντο΄ς ΄εξι µηνω΄ν απο΄ το κλει΄σιµο της εταιρικη΄ς
χρη΄σης, εκτο΄ς αν η νοµοθεσι΄α του κρα΄τους της ΄εδρας η οποι΄α
ισχυ΄ει για τις ανω
΄ νυµες εταιρι΄ες που ασκου΄ν δραστηριο΄τητες του
ιδι΄ου τυ΄που µε την SE προβλε΄πει µεγαλυ΄τερη συχνο΄τητα. Ωστο΄σο,
τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄πουν ο΄τι η πρω΄τη γενικη΄
συνε΄λευση µπορει΄ να συνε΄λθει εντο΄ς των 18 πρω
΄ των µηνω΄ν µετα΄
τη συ΄σταση της SE.

Οι αποφα΄σεις της γενικη΄ς συνε΄λευσης λαµβα΄νονται κατα΄ πλειοψηφι΄α των εκπεφρασµε΄νων εγκυ΄ρων ψη΄φων, εκτο΄ς αν ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς, η΄, ελλει΄ψει σχετικη΄ς δια΄ταξης, η νοµοθεσι΄α περι΄
ανωνυ΄µων εταιριω΄ν του κρα΄τους µε΄λους της καταστατικη΄ς ΄εδρας
της SE απαιτου΄ν µεγαλυ΄τερη πλειοψηφι΄α.

'Αρθρο 58
2.
Η γενικη΄ συνε΄λευση µπορει΄ να συγκληθει΄ ανα΄ πα΄σα στιγµη΄
απο΄ το διευθυντικο΄, το διοικητικο΄ η΄ το εποπτικο΄ ο΄ργανο η΄ απο΄
κα΄θε α΄λλο ο΄ργανο η΄ αρµο΄δια αρχη΄ συ΄µφωνα µε την νοµοθεσι΄α
περι΄ ανωνυ΄µων εταιριω΄ν του κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας της SE.

Οι εκπεφρασµε΄νες ψη΄φοι δεν περιλαµβα΄νουν τις ψη΄φους που
συνδε΄ονται µε µετοχε΄ς των οποι΄ων ο µε΄τοχος δεν συµµετε΄σχε στην
ψηφοφορι΄α, η΄ απε΄σχε της ψηφοφορι΄ας η΄ ΄εδωσε λευκη΄ η΄ α΄κυρη
ψη΄φο.

'Αρθρο 55
'Αρθρο 59
1.
'Ενας η΄ περισσο΄τεροι µε΄τοχοι που διαθε΄τουν µαζι΄ µετοχε΄ς
που αντιστοιχου΄ν στο 10 % τουλα΄χιστον του καλυφθε΄ντος
κεφαλαι΄ου µπορου΄ν να ζητη΄σουν τη συ΄γκληση της γενικη΄ς
συνε΄λευσης και τον καθορισµο΄ της ηµερη΄σιας δια΄ταξης. Το
καταστατικο΄ της SE η΄ η εθνικη΄ νοµοθεσι΄α µπορου΄ν να προβλε΄πουν
µικρο΄τερο ποσοστο΄ υπο΄ τις αυτε΄ς προϋποθε΄σεις µε εκει΄νες που
ισχυ΄ουν για τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες.

2.
Στην αι΄τηση προσδιορι΄ζονται τα θε΄µατα που θα περιληφθου΄ν
στην ηµερη΄σια δια΄ταξη.

3.
Εα΄ν µετα΄ την αι΄τηση που υποβλη΄θηκε συ΄µφωνα µε την
παρα΄γραφο 1 η γενικη΄ συνε΄λευση δεν συγκληθει΄ εγκαι΄ρως η΄
οπωσδη΄ποτε εντο΄ς µεγι΄στης προθεσµι΄ας δυ΄ο µηνω΄ν, το δικαστη΄ριο
η΄ α΄λλη αρµο΄δια διοικητικη΄ αρχη΄ της ΄εδρας της SE µπορει΄ να
διατα΄ξει τη συ΄γκληση της γενικη΄ς συνε΄λευσης εντο΄ς ορισµε΄νης

1.
Η τροποποι΄ηση του καταστατικου΄ απαιτει΄ απο΄φαση της
γενικη΄ς συνε΄λευσης που λαµβα΄νεται µε πλειοψηφι΄α η οποι΄α δεν
µπορει΄ να ει΄ναι µικρο΄τερη απο΄ τα δυ΄ο τρι΄τα των εκπεφρασµε΄νων
ψη΄φων, εκτο΄ς αν η νοµοθεσι΄α περι΄ ανωνυ΄µων εταιριω΄ν του δικαι΄ου
του κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας της SE προβλε΄πει η΄ επιτρε΄πει
µεγαλυ΄τερη πλειοψηφι΄α.

2.
Τα κρα΄τη µε΄λη, ωστο΄σο, µπορου΄ν να προβλε΄πουν ο΄τι,
ο΄ταν αντιπροσωπευ΄εται το η΄µισυ τουλα΄χιστον του καλυφθε΄ντος
κεφαλαι΄ου, αρκει΄ απλη΄ πλειοψηφι΄α των κατα΄ την παρα΄γραφο 1
ψη΄φων.

3.
Κα΄θε τροποποι΄ηση του καταστατικου΄ της SE δηµοσιευ΄εται
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13.
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'Αρθρο 60

ΤΙΤΛΟΣ V
ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1.
'Οταν υφι΄στανται περισσο΄τερες κατηγορι΄ες µετοχω΄ν, κα΄θε
απο΄φαση της γενικη΄ς συνε΄λευσης λαµβα΄νεται µε χωριστη΄ ψηφοφορι΄α για κα΄θε κατηγορι΄α µετο΄χων των οποι΄ων τα ειδικα΄ δικαιω΄µατα
θι΄γονται απο΄ την απο΄φαση.

2.
'Οταν η απο΄φαση της γενικη΄ς συνε΄λευσης απαιτει΄ την
πλειοψηφι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 59 παρα΄γραφοι 1 και 2,
η πλειοψηφι΄α αυτη΄ πρε΄πει επι΄σης να απαιτει΄ται και για τη χωριστη΄
ψηφοφορι΄α κα΄θε κατηγορι΄ας µετο΄χων των οποι΄ων τα ειδικα΄
δικαιω΄µατα θι΄γονται απο΄ την απο΄φαση.

'Αρθρο 63
'Οσον αφορα΄ τη λυ΄ση, την εκκαθα΄ριση, την αφερεγγυο΄τητα, την
παυ΄ση των πληρωµω΄ν και τις ανα΄λογες διαδικασι΄ες η SE διε΄πεται
απο΄ τις διατα΄ξεις οι οποι΄ες θα εφαρµο΄ζονταν σε µια ανω
΄ νυµη
εταιρι΄α συσταθει΄σα συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους
στο οποι΄ο εδρευ΄ει η SE συµπεριλαµβανοµε΄νων των διατα΄ξεων
σχετικα΄ µε τη λη΄ψη αποφα΄σεων απο΄ τη γενικη΄ συνε΄λευση.

'Αρθρο 64

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

'Αρθρο 61
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 62, η SE υπο΄κειται, ο΄σον αφορα΄
την κατα΄ρτιση των ετη΄σιων και, ενδεχοµε΄νως, των ενοποιηµε΄νων
λογαριασµω΄ν της, περιλαµβανοµε΄νης της συνοδευτικη΄ς ΄εκθεσης
διαχει΄ρισης, του ελε΄γχου και της δηµοσι΄ευση΄ς τους, στους κανο΄νες
που ισχυ΄ουν για τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες οι οποι΄ες διε΄πονται απο΄ το
δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους της καταστατικη΄ς ΄εδρας.
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1.
'Οταν µι΄α SE δεν τηρει΄ πλε΄ον την κατ' α΄ρθρο 7 υποχρε΄ωση,
το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο εδρευ΄ει µεριµνα΄ ω΄στε να την
υποχρεω΄σει εντο΄ς ορισµε΄νης προθεσµι΄ας να επανορθω΄σει την
κατα΄σταση:
α)

ει΄τε εγκαθιστω΄ντας εκ νε΄ου την κεντρικη΄ της διοι΄κηση στο
κρα΄τος µε΄λος της ΄εδρας·

β)

ει΄τε µεταφε΄ροντας την καταστατικη΄ ΄εδρα της συ΄µφωνα µε τη
διαδικασι΄α του α΄ρθρου 8.

'Αρθρο 62

2.
Το κρα΄τος µε΄λος της ΄εδρας θεσπι΄ζει τα αναγκαι΄α µε΄τρα που
διασφαλι΄ζουν ο΄τι η SE τι΄θεται υπο΄ εκκαθα΄ριση ο΄ταν αυτη΄
αποτυγχα΄νει να επανορθω΄σει την κατα΄σταση συ΄µφωνα µε την
παρα΄γραφο 1.

1.
Οι SE που ει΄ναι πιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα η΄ χρηµατοπιστωτικα΄
ιδρυ΄µατα υπο΄κεινται, ο΄σον αφορα΄ την κατα΄ρτιση των ετη΄σιων, και
ενδεχοµε΄νως, των ενοποιηµε΄νων λογαριασµω΄ν τους, περιλαµβανοµε΄νης της συνοδευτικη΄ς ΄εκθεσης διαχει΄ρισης, του ελε΄γχου και της
δηµοσι΄ευση΄ς τους, στους κανο΄νες του εθνικου΄ δικαι΄ου του
κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας, κατ' εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας
2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου,
της 20η΄ς Μαρτι΄ου 2000, σχετικα΄ µε την ανα΄ληψη και την α΄σκηση
δραστηριο΄τητας πιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των (1).

3.
Το κρα΄τος µε΄λος της καταστατικη΄ς ΄εδρας θεσπι΄ζει δυνατο΄τητα προσφυγη΄ς στη δικαιοσυ΄νη κατα΄ πα΄σης αποφα΄σεως που
διαπιστω΄νει την παρα΄βαση του α΄ρθρου 7. Η προσφυγη΄ αυτη΄
΄εχει ανασταλτικο΄ αποτε΄λεσµα επι΄ των διαδικασιω΄ν οι οποι΄ες
προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 1 και 2.

2.
Οι SE που ει΄ναι ασφαλιστικε΄ς επιχειρη΄σεις υπο΄κεινται,
ο΄σον αφορα΄ την κατα΄ρτιση των ετη΄σιων και, ενδεχοµε΄νως, των
ενοποιηµε΄νων λογαριασµω΄ν τους, περιλαµβανοµε΄νης της συνοδευτικη΄ς ΄εκθεσης διαχει΄ρισης, του ελε΄γχου και της δηµοσι΄ευση΄ς τους,
στους κανο΄νες του εθνικου΄ δικαι΄ου του κρα΄τους µε΄λους της ΄εδρας,
κατ' εφαρµογη΄ν της οδηγι΄ας 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της
19ης ∆εκεµβρι΄ου 1991, για τους ετη΄σιους και τους ενοποιηµε΄νους
λογαριασµου΄ς των ασφαλιστικω΄ν επιχειρη΄σεων (2).

(1) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.

4.
Oσα΄κις διαπιστω΄νεται, µε πρωτοβουλι΄α ει΄τε των αρχω΄ν ει΄τε
οποιουδη΄ποτε ενδιαφεροµε΄νου, ο΄τι µια SE ΄εχει την κεντρικη΄ της
διοι΄κηση στην επικρα΄τεια κρα΄τους µε΄λους κατα΄ παρα΄βαση του
α΄ρθρου 7, οι αρχε΄ς του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους ενηµερω΄νουν
αµελλητι΄ το κρα΄τος µε΄λος της καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE.

'Αρθρο 65
Η κι΄νηση διαδικασι΄ας λυ΄σης, εκκαθα΄ρισης, αφερεγγυο΄τητας η΄
παυ΄σης πληρωµω΄ν, καθω΄ς και η περα΄τωση΄ της και η απο΄φαση για
τη συνε΄χιση της δραστηριο΄τητας, δηµοσιευ΄ονται συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 13, χωρι΄ς να θι΄γονται οι διατα΄ξεις του εθνικου΄ δικαι΄ου που
επιβα΄λλουν προ΄σθετα µε΄τρα δηµοσιο΄τητας.
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'Αρθρο 66

1.
Η SE µπορει΄ να µετατραπει΄ σε ανω΄νυµη εταιρι΄α υπαγο΄µενη
στο δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους της καταστατικη΄ς της ΄εδρας.
Απο΄φαση περι΄ µετατροπη΄ς δεν λαµβα΄νεται πριν παρε΄λθουν δυ΄ο
χρο΄νια απο΄ την καταχω΄ρηση΄ της και προτου΄ εγκριθου΄ν οι ετη΄σιοι
λογαριασµοι΄ των δυ΄ο πρω΄των ετω΄ν.

2.
Με την µετατροπη΄ της SE σε ανω΄νυµη εταιρι΄α δεν επε΄ρχεται
λυ΄ση της, ου΄τε δηµιουργι΄α νε΄ου νοµικου΄ προσω΄που.

3.
Το ο΄ργανο διευ΄θυνσης η΄ διοι΄κησης της SE καταρτι΄ζει σχε΄διο
µετατροπη΄ς και ΄εκθεση που επεξηγει΄ και αιτιολογει΄ τα νοµικα΄ και
οικονοµικα΄ στοιχει΄α της µετατροπη΄ς και αναφε΄ρει τις συνε΄πειες
που θα ΄εχει η µετατροπη΄ σε ανω΄νυµη εταιρι΄α για τους µετο΄χους
καθω΄ς και για τους εργαζοµε΄νους.
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απο΄ το δι΄καιο΄ του ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο ΄εκφρασης του κεφαλαι΄ου
τους. Η SE δικαιου΄ται πα΄ντοτε να εκφρα΄ζει το κεφα΄λαιο΄ της και
σε ευρω΄. Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο συντελεστη΄ς µετατροπη΄ς µεταξυ΄
εθνικου΄ νοµι΄σµατος/ευρω΄ ει΄ναι ο ισχυ΄ων κατα΄ την τελευται΄α ηµε΄ρα
του µηνο΄ς που προηγει΄ται της συ΄στασης της SE.

2.
Το κρα΄τος µε΄λος της καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE µπορει΄
επι΄σης να απαιτει΄, επι΄ ο΄σο χρο΄νο δεν ισχυ΄ει για αυτο΄ η τρι΄τη φα΄ση
της ΟΝΕ, να συντα΄σσονται και να δηµοσιευ΄ονται σε ευρω
΄ οι
ετη΄σιοι και, ο΄ταν ενδει΄κνυται, οι ενοποιηµε΄νοι λογαριασµοι΄ της
SE, υπο΄ τις αυτε΄ς συνθη΄κες µε τις προβλεπο΄µενες και για τις
ανω΄νυµες εταιρι΄ες που διε΄πονται απο΄ το δι΄καιο αυτου΄ του κρα΄τους
µε΄λους. Αυτο΄ δεν επηρεα΄ζει την επιπλε΄ον δυνατο΄τητα της SE να
δηµοσιευ΄ει σε ευρω΄, συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 90/604/ΕΟΚ (1) τους
ετη΄σιους και, ενδεχοµε΄νως, τους ενοποιηµε΄νους λογαριασµου΄ς
της.

ΤΙΤΛΟΣ VII

4.
Το σχε΄διο µετατροπη΄ς δηµοσιευ΄εται κατα΄ τα οριζο΄µενα στη
νοµοθεσι΄α του οικει΄ου κρα΄τους µε΄λους, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3
της οδηγι΄ας 68/151/ΕΟΚ, τουλα΄χιστον ΄ενα µη΄να πριν συνε΄λθει η
γενικη΄ συνε΄λευση η οποι΄α καλει΄ται να αποφανθει΄για τη µετατροπη΄.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.
Πριν απο΄ τη γενικη΄ συνε΄λευση την αναφερο΄µενη στην
παρα΄γραφο 6, ΄ενας η΄ περισσο΄τεροι ανεξα΄ρτητοι εµπειρογνω΄µονες
οριζο΄µενοι η΄ νοµιµοποιου΄µενοι συ΄µφωνα µε τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις
που ΄εχουν θεσπιστει΄ κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 10 της οδηγι΄ας
78/855/ΕΟΚ, απο΄ δικαστικη΄ η΄ διοικητικη΄ αρχη΄ του κρα΄τους
µε΄λους στο δι΄καιο του οποι΄ου υπα΄γεται η SE η µετατρεπο΄µενη σε
ανω΄νυµη εταιρι΄α, βεβαιω΄νουν ο΄τι η εταιρι΄α διαθε΄τει ενεργητικο΄
τουλα΄χιστον αντι΄στοιχο προς το κεφα΄λαιο.

1.
Τα κρα΄τη µε΄λη προβαι΄νουν σε ο΄λες τις ενε΄ργειες που
απαιτου΄νται για την πρακτικη΄ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄.

'Αρθρο 68

2.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ορι΄ζει τις αρµο΄διες αρχε΄ς κατα΄ την
΄εννοια των α΄ρθρων 8, 25, 26, 54, 55 και 64 και πληροφορει΄
σχετικα΄ την Επιτροπη΄ και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη.

'Αρθρο 69
6.
Η γενικη΄ συνε΄λευση της SE εγκρι΄νει το σχε΄διο µετατροπη΄ς
και το καταστατικο΄ της ανω΄νυµης εταιρι΄ας. Η απο΄φαση της γενικη΄ς
συνε΄λευσης λαµβα΄νεται κατα΄ τα οριζο΄µενα στις εθνικε΄ς διατα΄ξεις
που ΄εχουν θεσπισθει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7 της οδηγι΄ας
78/855/ΕΟΚ.

Πε΄ντε ΄ετη το αργο΄τερο µετα΄ την ΄εναρξη της ισχυ΄ος του παρο΄ντος
κανονισµου΄ η Επιτροπη΄ υποβα΄λει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και
το Συµβου΄λιο ΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του κανονισµου΄
και, ενδεχοµε΄νως, προτα΄σεις τροποποιη΄σεων. Στην ΄εκθεση θα
εξετα΄ζεται ιδι΄ως κατα΄ πο΄σον ει΄ναι σκο΄πιµο:
α)

να επιτραπει΄ η εγκατα΄σταση της κεντρικη΄ς διοι΄κησης και της
καταστατικη΄ς ΄εδρας της SE σε διαφορετικα΄ κρα΄τη µε΄λη·

β)

να διευρυνθει΄ η ΄εννοια της συγχω΄νευσης κατ' α΄ρθρο 17
παρα΄γραφος 2, ω΄στε να επιτρε΄πονται και α΄λλοι τυ΄ποι
συγχω΄νευσης εκτο΄ς των οριζοµε΄νων στα α΄ρθρα 3 παρα΄γραφος 1 και 4 παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας 78/855/ΕΟΚ·

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 67

1.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος δικαιου΄ται, επι΄ ο΄σο χρο΄νο δεν ισχυ΄ει για
αυτο΄ η τρι΄τη φα΄ση της Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς 'Ενωσης
(ΟΝΕ), να εφαρµο΄ζει στις SE που εδρευ΄ουν στην επικρα΄τεια΄ του
τις διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζει στις ανω΄νυµες εταιρι΄ες τις διεπο΄µενες

(1) Οδηγι΄α 90/604/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 8ης Νοεµβρι΄ου 1990,
για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 78/660/ΕΟΚ για τους ετη΄σιους
λογαριασµου΄ς και της οδηγι΄ας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιηµε΄νους
λογαριασµου΄ς ο΄σον αφορα΄ τις εξαιρε΄σεις υπε΄ρ των µικρω΄ν και
µεσαι΄ων εταιριω΄ν καθω΄ς και τη δηµοσι΄ευση των λογαριασµω΄ν σε Εcu,
(EE L 317 της 16.11.1990, σ. 57).
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γ)

να αναθεωρηθει΄ η ρη΄τρα δικαιοδοσι΄ας του α΄ρθρου 8 παρα΄γραφος 16, υπο΄ το φως οιασδη΄ποτε διατα΄ξεως που ενδε΄χεται
να ΄εχει προστεθει΄ στη Συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν του 1968 η΄
σε οιοδη΄ποτε κει΄µενο εκδω΄σουν τα κρα΄τη µε΄λη η΄ το Συµβου΄λιο προς αντικατα΄σταση της Συ΄µβασης αυτη΄ς·

δ)

να καταστει΄ δυνατο΄ σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος, στη νοµοθεσι΄α που
θεσπι΄ζει κατ' εφαρµογη΄ν των εξουσιω΄ν που παρε΄χονται
απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄ η΄ για τη διασφα΄λιση της

10.11.2001

αποτελεσµατικη΄ς του εφαρµογη΄ς, να επιτρε΄πει διατα΄ξεις στο
καταστατικο΄ µιας SE οι οποι΄ες αποκλι΄νουν απο΄ τη νοµοθεσι΄α
αυτη΄ η΄ την συµπληρω΄νουν, ακο΄µη και αν τε΄τοιες διατα΄ξεις
δεν θα επιτρε΄πονταν στο καταστατικο΄ µιας SE µε ΄εδρα το εν
λο΄γω κρα΄τος µε΄λος.
'Αρθρο 70
΄ ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει στις 8 Οκτωβρι΄ου 2004.
Ο παρω

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος
µε΄λος.
Λουξεµβου΄ργο, 8 Οκτωβρι΄ου 2001.
Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
L.ONKELINX
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

BΕΛΓΙΟ:
la société anonyme/de naamloze vennootschap
∆ΑΝΙΑ:
aktieselskaber
ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
die Aktiengesellschaft
ΕΛΛΑ∆Α:
ανω΄νυµη εταιρι΄α
ΙΣΠΑΝΙΑ:
la sociedad anónima
ΓΑΛΛΙΑ:
la société anonyme
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
ΙΤΑΛΙΑ:
società per azioni
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:
la société anonyme
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ:
de naamloze vennootschap
ΑΥΣΤΡΙΑ:
die Aktiengesellschaft
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ:
julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag
ΣΟΥΗ∆ΙΑ:
publikt aktiebolag
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΒΕΛΓΙΟ:
la société anonyme/de naamloze vennootschap,
la société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
∆ΑΝΙΑ:
aktieselskaber,
anpartselskaber
ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ΕΛΛΑ∆Α:
ανω΄νυµη εταιρι΄α,
εταιρι΄α περιορισµε΄νης ευθυ΄νης
ΙΣΠΑΝΙΑ:
la sociedad anónima,
la sociedad de responsabilidad limitada
ΓΑΛΛΙΑ:
la société anonyme,
la société à responsabilité limitée
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ:
public companies limited by shares,
public companies limited by guarantee having a share capital,
private companies limited by shares,
private companies limited by guarantee having a share capital
ΙΤΑΛΙΑ:
società per azioni,
società a responsabilità limitata
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:
la société anonyme,
la société à responsabilité limitée
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ:
de naamloze vennootschap,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

10.11.2001

10.11.2001

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΑΥΣΤΡΙΑ:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada,
a sociedade por quotas de responsabilidade limitada
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ:
osakeyhtiö
aktiebolag
ΣΟΥΗ∆ΙΑ:
aktiebolag
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
private companies limited by shares
private companies limited by guarantee having a share capital
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