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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να πραγματευτεί τη στρατηγική ανάπτυξης του
τραπεζικού κλάδου μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ/Ε) στον ελληνικό χώρο,
τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και με εμπειρικά παραδείγματα. Κύριες πτυχές της
πραγματείας αποτελούν τα κίνητρα δημιουργίας-πραγματοποίησης μιας συγχώνευσης
ή εξαγοράς, η διαδικασία που ακολουθείται για να υλοποιηθεί από πλευράς νομικής
διάστασης αλλά και στρατηγικού σχεδιασμού, οι παράγοντες επιτυχίας αλλά και οι
λόγοι αποτυχίας, καθώς επίσης και η απόδοση της στρατηγικής των συγχωνεύσεων
και εξαγορών.
Επιπλέον, αναφορά γίνεται στις βασικές έννοιες της στρατηγικής και των
συγχωνεύσεων και εξαγορών, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα όπως αυτό λειτουργεί
μέχρι σήμερα, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, δίνοντας βάση κυρίως
στους άξονες του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού, το οποίο ακολουθεί και η
Ελλάδα ως μέλος της Ε.Ε.. Τέλος, γίνεται η επισκόπηση όλων των παραπάνω και η
αιτιολόγηση της θεωρητικής προσέγγισης της παρούσας μελέτης, η οποία έγινε με
αφορμή την ανακατάταξη στον ελληνικό τραπεζικό χώρο και κάτω από τις πιέσεις
της κείμενης οικονομικής κρίσης αλλά, και κάτω από τις επιταγές του ολοένα
μεταβαλλόμενου χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα, και διεθνώς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, σημειώθηκαν αλλεπάλληλες
συγχωνεύσεις και εξαγορές σε όλους τους κλάδους επιχειρήσεων, τόσο σε διεθνές
όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Στο γενικότερο κλίμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών
αμέτοχος δεν έμεινε ούτε ο τραπεζικός τομέας, ακολουθώντας με γοργούς ρυθμούς
και επιφέροντας ριζικές αλλαγές στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού
συστήματος. Οι συνέπειες των αλλαγών αυτών είναι σε κάποιες περιπτώσεις τόσο
έντονες, που έχουν ελκύσει τη προσοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας με πλήθος
μελετών, αλλά και του τύπου με πληθώρα άρθρων. Ενίοτε εγείρουν πολιτικές
παρεμβάσεις και ανακατατάξεις. Μεγάλη όμως, είναι και η διαμάχη ανάμεσα στις
τάξεις των οικονομολόγων και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, σχετικά με τα
κίνητρα που οδηγούν στην όξυνση του φαινομένου, αλλά και τα αποτελέσματα μιας
συγχώνευσης και εξαγοράς.
Αντικείμενο της μελέτης είναι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ως στρατηγική
ανάπτυξης του τραπεζικού τομέα με την παρουσίαση των βασικών εννοιών και
πτυχών τους. Ο επιδιωκόμενος σκοπός της είναι να απαντηθούν κριτικά ερωτήματα,,
όπως για ποιους λόγους πραγματοποιείται μια συγχώνευση ή εξαγορά και τι
επιδιώκεται από αυτή, ποιοι είναι οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ή την
αποτυχία αυτής της στρατηγικής ανάπτυξης και με ποιο τρόπο υλοποιείται
(διαδικασία). Και αν τελικά αυτό συντελεί σε αυξημένη οικονομική επίδοση των
τραπεζών που εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες, και με ποιους τρόπους
επιτυγχάνεται η αυξημένη απόδοση αν αυτό ισχύει.
Αναλυτικότερα, στην Ενότητα 1 παρουσιάζεται η διεθνής και εγχώρια εμπειρική
βιβλιογραφία που έχει ασχοληθεί με το δημοφιλές ζήτημα των συγχωνεύσεων και
εξαγορών σε βάθος χρόνου, και ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα τα τελευταία χρόνια.
Μνεία γίνεται στους σημαντικότερους θεωρητικούς ισχυρισμούς που εντοπίστηκαν
στη βιβλιογραφία και αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς της παρούσας εργασίας. Οι
προσεγγίσεις των θεωριών των κινήτρων και των θεωριών των παραγόντων της
αποδοτικότητας των συγχωνεύσεων και εξαγορών κυριαρχούν. Αξιοσημείωτο είναι
ότι παρουσιάζεται διάσταση απόψεων μεταξύ των μελετητών ως προς τους
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παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων μετά τη Σ/Ε, ενώ
παρατηρείται σύγκλιση σε ό,τι αφορά τους λόγους πραγματοποίησής της.
Με την Ενότητα 2 επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών εννοιών που αφορούν στις
συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αρχικά, ο προσδιορισμός της έννοιας της στρατηγικής
και η διερεύνηση των εννοιών που την περιβάλλουν, είναι απαραίτητα για την
κατανόηση της έννοιας των συγχωνεύσεων και εξαγορών, η οποία ακολουθεί με
παράθεση παραδειγμάτων από την ελληνική εμπειρία, αλλά και με μια σύντομη
ιστορική αναφορά στο διεθνή χώρο, και κυρίως στις Η.Π.Α. Στη συνέχεια, γίνεται μια
συνοπτική περιγραφή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δομή, γενικά
χαρακτηριστικά, ιστορία και προκλήσεις είναι τα κύρια σημεία που περιγράφονται.
Τέλος, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η θεσμική οριοθέτηση των συγχωνεύσεων και
εξαγορών με την παράθεση του νομοθετικού πλαισίου που διέπεται από το ελληνικό
και ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και την απαρίθμηση των εποπτικών φορέων που
εμπλέκονται. Καταδεικνύεται ο κυρίαρχος ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και
η λειτουργική παρουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ελληνικής και ευρωπαϊκής.
Στην Ενότητα 3 πραγματεύεται ο κεντρικός άξονας της παρούσας μελέτης που
αποτελείται από την παρουσίαση των λόγων και των βαθύτερων αιτίων της
πραγματοποίησης μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς, των παραγόντων που οδηγούν σε
μια επιτυχημένη ή αποτυχημένη συγχώνευση ή εξαγορά και της διαδικασίας, τόσο
της νομικής όσο και αυτής που ακολουθείται προκειμένου να σχεδιαστεί και να
υλοποιηθεί. Καταλήγοντας, επιχειρείται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της
στρατηγικής των συγχωνεύσεων και εξαγορών ως πολιτική επέκτασης μιας εταιρίας.
Τέλος, ο επίλογος ασχολείται με την συνοπτική παρουσίαση της κείμενης εργασίας
και την περιγραφή της σημερινής πραγματικότητας στον κλάδο, και την προσπάθεια
προσέγγισης της μελλοντικής διάστασης των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, υπό το υφιστάμενο οικονομικό κλίμα και συγκυρία.
Ακολουθεί παράρτημα στο τέλος της μελέτης, όπου στην Υποενότητα 1 παρατίθεται
ένα είδος γλωσσάριου με την ορολογία που έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα για τις
συγχωνεύσεις και εξαγορές, στην Υποενότητα 2 παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό
της ίδρυσης και λειτουργίας των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων και της ΤτΕ, και
στην Υποενότητα 3 συμπεριλαμβάνονται αυτούσιες οι βασικές διατάξεις, όπως
ισχύουν σήμερα για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα και στην Ε.Ε..
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σχετικά με το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ/Ε), η εμπειρική
βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά μεγάλη παγκοσμίως, και τα συσχετιζόμενα θέματα
είναι πολυάριθμα. Ωστόσο, η επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης μέσω
συγχωνεύσεων και εξαγορών

στην ελληνική βιβλιογραφία έχει μελετηθεί

περιφερειακά.
Κατά καιρούς, μελετητές όλων των σχετιζόμενων ειδικοτήτων (από τον τομέα της
επιστήμης της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής, στρατηγικών θεωριών,
ακόμη και θεωριών συμπεριφοράς οργανισμών), έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν
τους λόγους που προκαλούν την έντονη δραστηριότητα των Σ/Ε, καταλήγοντας η
πλειονότητα στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλά συγκρουόμενα συμφέροντα
(conflicting interests) ανάμεσα στις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων (stakeholders),
που επηρεάζουν τόσο το σχεδιασμό όσο και την κατάληξη της στρατηγικής επιλογής
των Σ/Ε. Τον κεντρικό ρόλο στις θεωρίες αυτές διαδραματίζει η υπόθεση της
δημιουργίας συνεργειών, της συμπληρωματικότητας των πόρων και ικανοτήτων των
υπό συγχώνευση εταιριών, και της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων και
ικανοτήτων της επιχείρησης στόχου (target company) από τη διοίκηση της εταιρίαςαγοραστή (bidder).
Επίσης, στη βιβλιογραφία έχει μελετηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα που αφορά
στους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της στρατηγικής των Σ/Ε,
διακρίνοντάς τους σε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους. Η βασική υπόθεση
πίσω από την επιλογή της επιχειρησιακής στρατηγικής ανάπτυξης μέσω
συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι ότι δύο (ή και περισσότερες εταιρίες)
ενοποιημένες σε μια ενιαία εταιρία είναι καλύτερα (από πλευράς αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας) από ότι η κάθε επιχείρηση μόνη της, γνωστό ως 2+2=5 (twoplus-two-equals-five effect).
Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση της ευρύτερης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας
σχετικά με τις Σ/Ε και ειδικότερα, σχετικά με τα κίνητρα που οδηγούν μια επιχείρηση
στην επιλογή της Σ/Ε ως πολιτικής επέκτασης, καθώς επίσης και σχετικά με τους
παράγοντες απόδοσης μιας Σ/Ε.
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Α. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Με κεντρικό άξονα το φαινόμενο των Σ/Ε, οι ερευνητές μελετούν τα αίτια-κίνητρα
που οδηγούν στην επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής για ανάπτυξη της
επιχείρησης. Λόγω της ύπαρξης αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των
εμπλεκομένων μερών και των δύο εταιριών, αλλά ακόμη και μέσα στους κόλπους της
κάθε εταιρίας ξεχωριστά, το ζήτημα είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο. Συνεπώς, οι
απόψεις των επιστημόνων εμφανίζονται να ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα
προσέγγισης του καθενός (οικονομική επιστήμη, χρηματοοικονομική, διοικητικής,
στρατηγικών θεωριών, θεωριών συμπεριφοράς οργανισμών).
Συγκεκριμένα, για τους οικονομολόγους τα κίνητρα είναι κατά κύριο λόγο
οικονομικά, και έχουν βασίσει το συμπέρασμά τους στις οικονομικές θεωρίες της
μεγιστοποίησης των κερδών της επιχείρησης και του πλούτου των μετόχων, της
ασυμμετρίας της πληροφόρησης, της οικονομικής διαταράξεως και υπεραντίδρασης
της αγοράς, αλλά και στη θεωρία παιγνίων.
Αναλυτικότερα, η μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης και του πλούτου των
μετόχων στηρίζεται πάνω στην νεοκλασική οικονομική προσέγγιση (Fredman: 1953,
Alchian: 1950, Becker: 1962), η οποία υποστηρίζει, ότι οι επιχειρήσεις για να
επιβιώσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον προωθούν στόχους μεγιστοποίησης
κερδών, και με βάση αυτό οι διοικήσεις των εταιριών θεωρούν τις εξαγορές ως ένα
οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να αναλάβουν εάν η καθαρά
παρούσα αξία του είναι θετική και μεγιστοποιεί τον πλούτο των μετόχων (Halpern:
1983). Η μεγιστοποίηση των κερδών από τις εξαγορές μπορεί να προκύψει είτε από
την αύξηση της αποτελεσματικότητας ( efficiency gains) που οδηγεί σε μείωση του
κόστους των προϊόντων, είτε από την αύξηση της δύναμης στην αγορά (market
power) που οδηγεί σε αύξηση της τιμής των προϊόντων (μονοπωλιακά κέρδη). Εκτός
από τις μελέτες τύπου P.I.M.S. ( Profitability Impact of Market Strategies) για τη
σημασία του μεριδίου αγοράς στην κερδοφορία, εμπειρικές ακαδημαϊκές έρευνες,
όπως του Mueller (1980) και Cowling, Stoneman, Cubbin, et.al.(1980) δείχνουν ότι
πράγματι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά σήμερα μετριάζεται από την ισχύ των
κανονισμών της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την θεωρία της ασυμμετρίας της πληροφόρησης (information
asymmetries hypothesis), οι Σ/Ε προκαλούνται λόγω των διαφορετικών εκτιμήσεων
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της αξίας της επιχείρησης-στόχου από τη διοίκηση της εταιρίας-αγοραστή,

που

πηγάζουν από τη μη συμμετρική κατανομή των πληροφοριών μεταξύ των επενδυτών
στην αγορά. Εμπειρικές μελέτες, όπως του Dodd & Ruback (1977) και Bradley, Desai
& Kim (1983), επιβεβαίωσαν την σχέση μεταξύ ασυμμετρίας των πληροφοριών και
της δραστηριότητας των εξαγορών, δείχνοντας ότι οι τιμές των μετοχών των
εταιριών-στόχων που έχουν δεχτεί την δημόσια προσφορά, εξακολουθούν να
ανέρχονται και μετά την αποτυχία της προσφοράς ανεξάρτητα από την τελική έκβαση
αυτής. Αυτό το γεγονός εξηγείτε από την διοχέτευση προνομιακών πληροφοριών
στην αγορά που έχει ως συνέπεια την ανατίμηση της αξίας της επιχείρησης (sitting on
a gold mine hypothesis).
H θεωρία της διαταράξεως της αγοράς (economic disturbance theory), η οποία εξηγεί
το φαινόμενο των «κυμάτων» των Σ/Ε, αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της
θεωρίας της υπεραντίδρασης των αγορών στη μελέτη των DeBondt
Thompson(1992)

και των

DeBondt

& Thaler(1985),

&

όπου οι τελευταίοι

χρησιμοποίησαν τα ευρήματα των Shiller(1984,1989) και Geroski (1984) σχετικά με
την μη ορθολογική ψυχολογία των επενδυτών και της αγοράς, που τείνουν να
αντιδρούν υπερβολικά στις ανακοινώσεις καλών ή κακών πληροφοριών σε
μικρο/μακροοικονομικό επίπεδο.
Η εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων (games theory) στο πεδίο των επιχειρήσεων,
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιδρούν σε ορισμένες πιθανές
κινήσεις των ανταγωνιστών τους, υπό την υπόθεση ότι λειτουργούν και αποφασίζουν
ορθολογικά. Έτσι, εξηγείται το φαινόμενο των συγχωνεύσεων στους διάφορους
κλάδους, πχ. ελληνικό τραπεζικό σύστημα την περίοδο 1998-2000.
Σύμφωνα με τη διοικητική επιστήμη, οι απόψεις μελετητών, όπως των Winter (1964),
Meckling (1976), Galbraith (1967), σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε
αγορές που δεν επικρατεί τέλειος ανταγωνισμός, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι
διοικήσεις των εταιριών επιδιώκουν στόχους αύξησης μεγέθους αντί για αύξηση των
κερδών. Οι θεωρίες που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση είναι το πρόβλημα
αντιπροσώπευσης (agency problem) και η αλαζονεία των διοικητικών στελεχών
(hubris hypothesis). Η πρώτη, με υπέρμαχους τους Jensen & Meckling (1976), Fama
(1980) και Fama & Jensen (1983), υποστηρίζει ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ των
ιδιοκτητών μετόχων (principals) και των εκπροσώπων-εργαζομένων όλων των
επιπέδων (agents), με διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι agents
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(κυρίως οι managers) να μην ακολουθούν τα συμφέροντα της μεγιστοποίησης του
πλούτου των μετόχων, αλλά ίδια συμφέροντα (όπως γόητρο, οικονομικές απολαβές,
προαγωγή, κ.α.). Αναφορικά με τη δεύτερη, ο Roll (1986) διαπίστωσε, όπως είχε
παρατηρηθεί από την πλειοψηφία των εμπειρικών μελετών, ότι οι διοικήσεις της
εταιρίας-αγοραστή τείνουν να πληρώνουν υπερβολικό τίμημα (premium), για τις
εξαγορές των επιχειρήσεων κάνοντας λάθη αποτιμήσεων, που οφείλονται στην
υπερβολική αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους και στην προσκόλλησή
τους στην επίτευξη της Σ/Ε με κάθε τρόπο. Ωστόσο, η εμπειρική έρευνα των Morck,
Shleifer & Vishny (1988b), έδειξε ότι αυτό δεν αποδεικνύεται ως αποκλειστικός
λόγος διότι επιδρά και μια σειρά από άλλους παράγοντες (π.χ. agency cost). Ο Arnold
(1998) υποστηρίζει ότι υπάρχουν πάντα επιχειρήσεις με αναξιοποίητες ευκαιρίες που
μπορούν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη, γεγονός
που τις καθιστά υποψήφιες προς Σ/Ε από άλλες επιχειρήσεις με καλύτερη-ικανότερη
διοίκηση, και για τις οποίες μπορεί να προκύψει κέρδος μετά τη Σ/Ε, εφόσον
αντικατασταθεί η διοίκηση της εταιρίας-στόχου από την ικανότερη της εταιρίαςαγοραστή.
Ιδιαίτερα, οι Grossman & Hart (1980) αμφισβήτησαν την άποψη ότι οι εταιρίες που
δεν διοικούνται προς το συμφέρον των μετόχων βαίνουν προς εξαγορά. Ο λόγος είναι
ότι σε κάθε πρόταση Σ/Ε υπάρχουν δυο ομάδες μετόχων που συμμετέχουν, της
εταιρίας-αγοραστή και της εταιρίας-στόχου, με αντικρουόμενους οικονομικούς
στόχους. Αναφορικά με την πρώτη ομάδα, είναι προς το συμφέρον της να δώσει όσο
το δυνατόν χαμηλότερο τίμημα (premium) για την απόκτηση της εταιρίας-στόχου,
ενώ η δεύτερη στοχεύει στη λήψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τιμήματος ώστε να
συμφωνήσει στη Σ/Ε. Δεδομένου όμως ότι, η πρώτη ομάδα δεν μπορεί να δώσει
μεγαλύτερο premium από αυτό που έχει υπολογίσει, διότι μετά θα παύσει να είναι
επικερδής ως επένδυση η επικείμενη Σ/Ε, θα πρέπει η δεύτερη ομάδα να είναι
πρόθυμη να πουλήσει τις μετοχές της έως αυτού του ποσού. Ωστόσο, αυτό δεν
συμβαίνει πάντα καθότι, ο κάθε μέτοχος που αντιμετωπίζει το δίλλημα να διατηρήσει
ή να πουλήσει τις μετοχές του και με την πεποίθηση ότι η νέα διοίκηση θα καταφέρει
να αποφέρει καλύτερες επιδόσεις και να βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης,
πιθανόν να διακρατήσει τις μετοχές του σε αναμονή της αύξησης της τιμής τους στο
μέλλον. Έτσι, οι μέτοχοι αυτοί θα προθυμοποιηθούν να πουλήσουν, μόνο εφόσον θα
τους προσφερθεί τιμή που να αντικατοπτρίζει τα μελλοντικά κέρδη, η οποία θα
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πρέπει ως εκ τούτου να είναι υψηλότερη εκείνης που θα μπορούσε να αντισταθμίσει
για τον αγοραστή το πραγματικό κόστος των πόρων που εμπλέκονται στην κατάθεση
της προσφοράς. Συνεπώς, τα κίνητρα των μικρομετόχων εμποδίζουν την κατάθεση
προσφοράς Σ/Ε εξ αρχής και ως εκ τούτου η αγορά ως προς τον εταιρικό έλεγχο δεν
μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
Εν συνεχεία, οι Amihud, Kahan & Sudaram (2004), λαμβάνοντας υπόψη την
παραπάνω μελέτη, στη δική τους παρέχουν μια οικονομική βάση για την χορήγηση
freezeouts των κατόχων μετοχών που δεν υποβλήθηκαν στην εξαγορά μετά την
επιτυχημένη εξαγορά και ορίζουν έναν ειδικό μηχανισμό για freezeout, που βασίζεται
σε εύκολα επαληθεύσιμη πληροφορία, η οποία προκαλεί τις επιθυμητές ιδιότητες της
αποτελεσματικότητας και του πλούτου, σε μοντέλα εταιρειών με διασπορά σε μεγάλο
βαθμό και εταιριών με μεγάλους κεντρικούς μετόχους-θεσμικοί επενδυτές. Ο
μηχανισμός κυριαρχεί έναντι προηγούμενων προτάσεων σε ορισμένες σημαντικές
διαστάσεις. Επίσης, εξετάζονται τα τιμήματα εξαγοράς (takeover premia) που
προκύπτουν κατά την παρουσία του ανταγωνισμού μεταξύ των επιδρομέων
επιχειρήσεων που υποβάλλουν προσφορά στην εταιρία-στόχου. Ο εν λόγω
μηχανισμός είναι στενά συνδεδεμένος με την πρακτική της εξαγοράς στους νόμους
των ΗΠΑ, συνεπώς, η ανάλυσή τους μπορεί να θεωρηθεί ως ανάλυση των
οικονομικών θεωριών των σε ισχύ κανονισμών.
Στη χρηματοοικονομική θεωρία, που αποτελεί συνονθύλευμα των δύο παραπάνω,
οικονομικής και διοικητικής επιστήμης, γίνεται ο συγκερασμός των θεωριών της
μεγιστοποίησης των κερδών και του προβλήματος της

αντιπροσώπευσης με

κατάληξη ότι η ίδια η αγορά είναι υπεύθυνη για την εξισορρόπηση χρησιμοποιώντας
το μηχανισμό των Σ/Ε. Οι θεωρίες που ακολουθούν το παραπάνω σκεπτικό είναι ο
εταιρικός έλεγχος της αγοράς και η θεωρία πραγματικών δικαιωμάτων ή επιλογών.
Υποστηρικτές της πρώτης είναι Friedman (1953), Baumol(1965) και Manne (1965),
με πρωτοπόρο τον τελευταίο, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι υπάρχει ένας
μηχανισμός εταιρικού έλεγχου της αγοράς, ο οποίος επικρατεί σε κάθε τέλεια
ανταγωνιστική αγορά. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι Jensen & Ruback (1983), που
όρισαν αγορά εταιρικού ελέγχου ως την αγορά «με το δικαίωμα ελέγχου της
διοίκησης των εταιρικών πόρων» και σχημάτισαν τη υπόθεση ότι όταν οι διοικήσεις
λαμβάνουν αποφάσεις που βλάπτουν τα συμφέροντα των μετόχων προκαλώντας
πτώση των τιμών των μετοχών τους, τότε η αγορά από μόνη της με τον μηχανισμό
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των Σ/Ε επεμβαίνει με σκοπό είτε να απομακρύνει την αναποτελεσματική ομάδα
διοίκησης (punitive discipline), είτε να δώσει την ευκαιρία στους managers να
διορθώσουν την απόδοση της εταιρίας τους (corrective discipline) ματαιώνοντας τη
Σ/Ε. . Πολλές εμπειρικές μελέτες, όπως των Holl & Pickering (1988), Morck, Shleifer
& Vishny(1988), Holl & Kyriazis (1997), έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός ότι εταιρίες
με χαμηλή απόδοση προ της προσφοράς εξαγοράς, έχουν γίνει κατ’ αρχήν στόχος
εξαγοράς και στη συνέχεια έχουν τελικά εξαγορασθεί.
Σχετικά με τη δεύτερη, αποτελεί μια επέκταση του Option Pricing Theory,
προκειμένου για επιλογές πραγματικών περιουσιακών στοιχείων (άυλων και υλικών),
αντί για αξιόγραφα, και αντιμετωπίζει τις εξαγορές επιχειρήσεων, ως μια πιθανή
επιλογή έναντι άλλων λύσεων (π.χ. εσωτερικού τρόπου ανάπτυξης, στρατηγικές
συμμαχίες, κ.λ.π.). Η επιλογή λοιπόν της στρατηγικής Σ/Ε είναι ένα αντίστοιχο
δικαίωμα επιλογής αγοράς (call-option) πάνω στα περιουσιακά στοιχεία μιας
επιχείρησης, που ανοίγει μια σειρά από πολλές άλλες επιλογές στρατηγικού
χαρακτήρα, ενώ αντιθέτως, μια διάσπαση (divestment) αποτελεί ένα δικαίωμα
επιλογής πώλησης (put-option) πάνω στα ίδια περιουσιακά στοιχεία. Το στοιχείο του
κινδύνου υπάρχει σε πολλά σημεία της διαδικασίας των εξαγορών (στρατηγική
επιλογή, εύρεση strategic fit, αποτίμηση, κ.λ.π) με τη διαφορά ότι ο κίνδυνος είναι
πολύ μεγαλύτερος στην περίπτωση των Σ/Ε, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα
ακύρωσης του συμβολαίου και η κατανομή του κινδύνου σε κάποιο τρίτο μέρος που
λειτουργεί ως εγγυητής.
Οι στρατηγικές θεωρίες είναι σε αλληλεξάρτηση με τις οικονομικές θεωρίες και
σύμφωνα με τις παραδοσιακές απόψεις (Porter, 1985) του στρατηγικού management ,
η απόφαση του εξωτερικού τρόπου ανάπτυξης μέσω Σ/Ε είναι απόρροια της επιλογής
της κατάλληλης εταιρικής στρατηγικής (corporate strategy) σε ισορροπία με την
επιλογή των επιμέρους γενικών στρατηγικών(generic strategy), με απώτερο σκοπό τη
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Prahalad &
Hamel (1990), η στρατηγική θεώρηση των Πόρων και Ικανοτήτων δίδει έμφαση
στους μοναδικούς πόρους και θεμελιώδεις ικανότητες των επιχειρήσεων ως πηγή
διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και οι Σ/Ε αντιμετωπίζονται ως ένας
από τους γρήγορους τρόπους για την απόκτηση αυτών.
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Τέλος, οι θεωρίες συμπεριφοράς οργανισμών, βασιζόμενες στη διοικητική θεωρία,
υποστηρίζουν ότι σε έναν οργανισμό, ενυπάρχουν διαφορετικοί πρωταγωνιστές, με
διαφορετικά κριτήρια, προτεραιότητες και προσδοκίες σχετικά με μία Σ/Ε, γεγονός
που δημιουργεί την ανάγκη για ενιαίο συντονισμό και διαχείριση των πολύπλοκων
διαδικασιών διοικητικών αποφάσεων σχετικά με την Σ/Ε. Οι οργανωτικές και
ανθρώπινες πλευρές καθορίζουν την επιτυχία όλων αυτών των θεμάτων που δεν
εξετάζονται υπό το πρίσμα των ορθολογικών υποδειγμάτων, και εντούτοις, έχουν
τεράστια σημασία για την επιτυχία της όλης διαδικασίας μιας Σ/Ε.

Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έντονο είναι το ενδιαφέρον των μελετητών σε παγκόσμιο επίπεδο, για το κατά πόσο
μια Σ/Ε είναι αποδοτική και αυτό έγκειται στους εξής λόγους: α) στο γεγονός ότι
απαιτούνται μεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις για να πραγματοποιηθεί μια Σ/Ε, β) η
ίδια η Σ/Ε αποτελεί επένδυση υψηλού κινδύνου (μετά την ενοποίηση δεν υπάρχει η
δυνατότητα ακύρωσης του συμβολαίου) και γ) υπάρχουν ισχυρές επιπτώσεις σε όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη (όπως μείωση του ανταγωνισμού, υψηλή συγκέντρωση στον
κλάδο δραστηριοποίησης της νέας εταιρίας, απολύσεις εργαζομένων, αλλαγή
διοικήσεων, προστασία συμφερόντων των μετόχων, κ.α.).
Πλήθος μελετητών έχουν επιδιώξει την αξιολόγηση μιας στρατηγικής επιλογής για
Σ/Ε και αν τελικά ενδείκνυται σαν πολιτική επέκτασης της επιχείρησης και
αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τον Kitching (1967), το 45-50% των
Σ/Ε που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη την εποχή μπορούσαν να θεωρηθούν
αποτυχημένες. Αντίστοιχα, ο Porter (1987) υπολόγισε το ποσοστό αυτό σε 53%, το
οποίο εκτινάσσεται σε 74% στις ασυσχέτιστες Σ/Ε. Μεταγενέστερες μελέτες από την
KPMG Management Consulting (19997-1998) και την PWC, καθώς και άρθρο της
Mercer Management Consulting (10/10/1997) συνομολογούν στα παραπάνω
αποτελέσματα, παρουσιάζοντας ότι σχεδόν οι μισές Σ/Ε που πραγματοποιήθηκαν δεν
κατόρθωσαν να αποφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη, με έμφαση σε αρκετές από αυτές
όπου συνέβη το αντίθετο: μείωση της αξίας των επιχειρήσεων, καθώς και της
απόδοσής τους μετά τη συμφωνία.
Στον αντίποδα ωστόσο, βρίσκεται η πραγματικότητα των Σ/Ε, όπου χωρίς να
επιβεβαιώνει τις θεωρίες, συνεχίζει την πορεία της με αυξητική τάση, αποτέλεσμα
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των ραγδαίων εξελίξεων στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Μελέτη των Healy,
Palepu & Ruback (1997) και άρθρο των Markides & Daniel (02/04/1998),
επιβεβαιώνουν ότι οι φιλικές Σ/Ε αποδεικνύονται πιο επιτυχημένες, οι συσχετισμένες
Σ/Ε εμφανίζονται να δημιουργούν μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους από ότι οι
ασυσχέτιστες, όσες Σ/Ε έγιναν βιαστικά έχουν μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας και
όσες πραγματοποιήθηκαν με πληρωμή μετοχών ήταν πιο επιτυχημένες από αυτές που
χρηματοδοτήθηκαν με μετρητά. Άλλες έρευνες εστιάζουν στα μεγέθη των υπό
συγχώνευση επιχειρήσεων και σημειώνουν ότι οι μεγάλες διαφορές αποτελούν
ανασταλτικό παράγοντα, ή στην κερδοφορία της επιχείρησης-αγοραστή, που όσο
μικρότερη είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία που δημιουργείται από τη Σ/Ε, λόγω
του οφέλους από την προσθήκη σημαντικών ικανοτήτων.
Μελέτες τύπου event studies, σε ΗΠΑ και Αγγλία, δείχνουν ότι κατά μέσο όρο οι
μέτοχοι των εταιριών-στόχου κερδίζουν 25-30% κατά την περίοδο της προσφοράς,
ενώ οι μέτοχοι των εταιριών-αγοραστή χάνουν αντιστοίχως 3-5% ή μένουν
ουδέτεροι. Επίσης, παρατηρείται ότι τα τελευταία έτη τα τιμήματα που δίνονται
στους μετόχους για την επίτευξη της συμφωνίας είναι μεγαλύτερα, ενώ σχετικά στην
περίπτωση εχθρικής προσφοράς εξαγοράς, τα κέρδη είναι ακόμη μεγαλύτερα για τους
μετόχους της εταιρίας-στοχου και οι ζημιές είναι μεγαλύτερες για τους μετόχους της
εταιρίας-αγοραστή. Ωστόσο, η αξία που δημιουργείται μετά τη Σ/Ε λόγω των πάσης
φύσεως συνεργειών, είναι σε θέση να ανατρέψει το παραπάνω φαινόμενο υπέρ των
μετόχων της ενιαίας εταιρίας, που προκύπτει μετά τη Σ/Ε.
Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η ιστορία των Σ/Ε είναι πολύ σύντομη και σχεδόν
ανύπαρκτη η ακαδημαϊκή έρευνα στο χώρο, με εξαίρεση τη μελέτη του Παπαδάκη
(2002) για 72 Σ/Ε (από τις 242) για την περίοδο 1997-1999, ο οποίος χρησιμοποιεί
την προσέγγιση του στρατηγικού management, με έμφαση σε ποιοτικά στοιχεία και
πολύ λιγότερο σε στοιχεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει μείωση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROA) για το
58% των επιχειρήσεων του δείγματος κατά το επόμενο έτος της Σ/Ε, ότι το 60% των
εταιριών δεν επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες τους σχετικά με τις αναμενόμενες
συνέργειες, ότι το μέγεθος και η εμπειρία του αγοραστή δρουν θετικά στις αποδόσεις
του, ενώ αρνητικά δρα η μεγάλη διασπορά μετοχών, και τέλος, ότι οι επιχειρήσεις
του δείγματος προτιμούν τις συσχετισμένες ή/και οριζόντιες Σ/Ε από τις
ασυσχέτιστες.
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Συνοψίζοντας, οι φιλικές, συσχετισμένες και προσεκτικά σχεδιασμένες και
υλοποιημένες Σ/Ε τείνουν να απολαμβάνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας,
κυρίως λόγω της δυνατότητας επίτευξης μεγαλύτερων συνεργειών και πληρωμής
χαμηλότερου τιμήματος (premium). Έτσι, βάσει της εμπειρικής έρευνας, οι Σ/Ε
εμφανίζονται να δημιουργούν κατά μέσο όρο οικονομική αξία για τους μετόχους της
ενιαίας επιχείρησης, που είναι μεγαλύτερη μεταξύ των συσχετισμένων και
διασυνοριακών Σ/Ε.

Παρακάτω,

ακολουθώντας

τη

βασική

από

τους

μελετητές

διάκριση

σε

μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους παράγοντες, αναφερόμαστε αναλυτικά σε
θεωρητικές απόψεις που έχουν επικρατήσει διεθνώς.

1. Μακροπρόθεσμοι παράγοντες
Σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους παράγοντες, η επιλογή της Σ/Ε είναι
αποτέλεσμα συγκεκριμένης, προκαθορισμένης και ολοκληρωμένης εταιρικής
στρατηγικής που έχει ως στόχο τη διατήρηση ή ανάπτυξη νέου ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για την εταιρία που επιδιώκει τη Σ/Ε. Οι παράγοντες που
επηρεάζουν την απόδοση των Σ/Ε είναι ο βαθμός συσχέτισης των δραστηριοτήτων
των επιχειρήσεων (οριζόντια, κάθετη ολοκλήρωση, συσχετισμένη, ασυσχέτιστη
διαφοροποίηση) και η φάση του κλάδου (ανάπτυξης, ύφεσης, πτώσης, κ.τ.λ.) στον
οποίο δραστηριοποιούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις.
Σχετικά με τον πρώτο, η βιβλιογραφία διαχωρίζεται καθώς υπάρχουν υποστηρικτές
της άποψης ότι τα κέρδη είναι υψηλότερα στην περίπτωση των Σ&Ε, που γίνονται
μεταξύ επιχειρήσεων με συσχετισμένες δραστηριότητες μεταξύ τους (οριζόντιες,
κάθετες ή συσχετισμένη διαφοροποίηση), από ότι μεταξύ επιχειρήσεων με
ασυσχέτιστες δραστηριότητες, κυρίως λόγω των λειτουργικών συνεργειών και της
αύξησης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας [Ansoff (1965), Rumelt (1974),
Porter(1985),

Singh

&Montogomery(1987),

Shelton(1988),

Ravenscraft

&

Scherer(1988), Markides(1995)] και από την αντίθετη πλευρά υποστηρικτές της
θεώρησης ότι οι ασυσχέτιστες συγχωνεύσεις (conglomerate mergers) δημιουργούν
επίσης σημαντική αξία [Grant, Jammine & Thomas(1988), Seth (1990), Ashlinger &
Copeland(1996)], είτε λόγω της δημιουργίας διοικητικών συνεργειών (managerial
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synergies) από την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και ικανοτήτων της
εξαγορασθείσης επιχείρησης, είτε λόγω χρηματοοικονομικών συνεργειών (financial
synergies), που προκύπτουν από το χαμηλότερο κίνδυνο που δημιουργεί η χαμηλή
συσχέτιση των διαφορετικών ταμειακών ροών των επιχειρήσεων [Lewellen, 1971co-insurance effect]. Σημαντικό είναι το επιχείρημα των Grant e. al. ότι η σχέση
μεταξύ απόδοσης και διαφοροποίησης είναι μη-γραμμική, καθώς υπάρχει ένας
άριστος βαθμός διαφοροποίησης που αυξάνει την απόδοση της συγχώνευσης.
Σχετικά με τον δεύτερο, η φάση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος παίζει καθοριστικό
ρόλο για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των Σ/Ε, εφόσον επηρεάζει τα
κέρδη. Και αυτό συνομολογείται μέσα από την αναγκαιότητα για επιχειρηματική
αναδιάρθρωση, που είναι διαφορετική ανάλογα με το εάν ο κλάδος ή η οικονομία
γενικότερα βρίσκεται σε φάση ανόδου ή συρρίκνωσης.

2. Βραχυπρόθεσμοι παράγοντες
Σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους παράγοντες, πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι
συνθήκες κατά τις οποίες γίνεται η πρόταση της Σ/Ε, τις τακτικές που ακολουθεί η
εταιρία-αγοραστής αλλά και η εταιρία-στόχος κατά τη διαπραγμάτευση, καθώς και ο
τρόπος δόμησης της συμφωνίας και του αντιτίμου. Τέτοιοι παράγοντες είναι η
διάθεση της προσφοράς (φιλική/εχθρική Σ/Ε), ο τρόπος με τον οποίο γίνεται (tender
offer, merger), ο τρόπος πληρωμής του τιμήματος (cash, equity, συνδυασμός), η
ύπαρξη ποσοστού ιδιοκτησίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας-στόχου από την
εταιρία-αγοραστή ή η ύπαρξη μεγάλων μετόχων-θεσμικών επενδυτών, η ύπαρξη και
άλλων εταιριών που προβαίνουν σε προσφορά, η διαφορά του δείκτη αποτίμησης και
το μέγεθος των δύο εταιριών.
Σχετικά με τη διάθεση της προσφοράς έχουν ασχοληθεί μελετητές όπως
Walking(1985), Datta, Pinches & Narayanan(1992), Holl & Kyriazis (1997), που
κατέληξαν ότι οι εχθρικές εξαγορές συνδέονται με πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις για
τους μετόχους των εταιριών-στόχων, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και με
μεγαλύτερες αποδόσεις των εταιριών-αγοραστών, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την
υπόθεση των Shleifer & Vishny (1988) σχετικά με την ύπαρξη ενός τύπου πειθαρχίας
της αγοράς σε μη αποτελεσματικές διοικήσεις, μέσω του μηχανισμού των εχθρικών
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εξαγορών (disciplinary mechanism of hostile takeovers), που περιορίζει το agency
problem.
Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσφορά, η πλειοψηφία των
μελετών που χρησιμοποιεί event study methodology δείχνει ότι οι προσφορές που
γίνονται με μετρητά προσφέρουν ανώτερες αποδόσεις στους μετόχους των
συγχωνευομένων εταιριών.
Σχετικά με την ύπαρξη ποσοστού ιδιοκτησίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίαςστόχου από την εταιρία-αγοραστή (bidder’s toehold) κατά την περίοδο προ της
προσφοράς, σύμφωνα με τους Franks & Harris(1989), Stultz, Walkling &
Song(1990), Holl & Kyriazis(1997), εάν υφίσταται μειώνει τα κέρδη της εταιρίαςαγοραστή και αυξάνει τα κέρδη της εταιρίας-στόχου. Ενώ αντίστοιχα, η ύπαρξη
μεγάλων μετόχων-θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας-στόχου,
κατά την περίοδο προ της προσφοράς μειώνει τα κέρδη των μετόχων της εταιρίαςστόχου, λόγω του αποτελεσματικού ελέγχου που ασκούν κατά την περίοδο προ της
προσφοράς, σύμφωνα με τους Shleifer & Visnhy (1986) και Holl & Kyriazis (1997).
Εντούτοις,

κατά

τους

μελετητές

Berkovitch

&Narayanan(1993),

Holl

&

Kyriazis(1997), η ύπαρξη πολλών εταιριών που υποβάλλουν προσφορά στην εταιρίαστόχο, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών της εταιρίας-στόχου και την
αντίστοιχη

μείωση

των

κερδών

της

εταιρίας-αγοραστή

που

τελικά

θα

πραγματοποιήσει τη Σ/Ε.
Αναφορικά με τη διαφορά του δείκτη αποτίμησης (valuation ratio), δηλ. ο δείκτης
Market to Book value (M/B) της εταιρίας-αγοραστή σε σχέση με τον αντίστοιχο
δείκτη της εταιρίας-στόχου, έχει παρατηρηθεί από τους μελετητές Lang, Stultz &
Walkling (1989), Servaes (1991) και Holl & Kyriazis (1997), ότι αποδόσεις των
μετοχών της εταιρίας-στόχου είναι υψηλότερες όταν ο δείκτης αποτίμησης της
εταιρίας-αγοραστή υπερβαίνει αυτόν της εταιρίας-στόχου, που σημαίνει ότι η αγορά
εκτιμά θετικά το γεγονός ότι εταιρίες με υψηλή αποτίμηση αγοράζουν άλλες εταιρίες
που έχουν δεχθεί χαμηλή αποτίμηση.
Τέλος, το μέγεθος της εταιρίας-αγοραστή σε σχέση με αυτό της εταιρίας-στόχου,
δείχνει να εκτιμάται θετικά από την αγορά και ως συνέπεια να αυξάνονται οι
αποδόσεις στην έρευνα των Holl & Kyriazis (1997).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
1. Ορισμοί
Η έννοια της στρατηγικής έχει απασχολήσει από την αρχαιότητα κιόλας, κυρίως στο
πεδίο της πολεμικής οργάνωσης και του σχεδιασμού μαχών1. Ωστόσο, στην
επιχειρησιακή πραγματικότητα, η στρατηγική ως λέξη έκανε την είσοδό της το 1951,
όπου χρησιμοποιήθηκε από τον William H. Newman στο βιβλίο του "Administrative
Action: The Techniques of Organization and Management", και μετέπειτα
χρησιμοποιήθηκε από μελετητές για να εκφράσει τις διαφορές στο επίπεδο απόδοσης
επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, γιατί αν και δεν εξασφαλίζει πάντα την επιτυχή
ανάπτυξη μιας εταιρίας ωστόσο, σίγουρα βοηθάει στην επίτευξή της. Έκτοτε, στη
διεθνή βιβλιογραφία, πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν την έννοια
της επιχειρησιακής στρατηγικής, λόγω της ανάγκης των εταιριών για αυξημένες
επιδόσεις. Μερικά παραδείγματα δίνονται παρακάτω.
1962: Ο Alfred Chandler ορίζει ως στρατηγική "τον καθορισμό των βασικών
μακροπρόθεσμων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, την υιοθέτηση μιας σειράς
πράξεων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση
αυτών των στόχων"2.
1971: Για τον Kenneth Andrews "η στρατηγική είναι μια διαμόρφωση αποστολής,
στόχων ή σκοπών και πολιτικών και σχεδίων για την επίτευξή τους, που
διατυπώνονται έτσι ώστε να καθορίζουν την έκταση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και την ταυτότητα της επιχείρησης"3.
1978: Οι C.W. Hofer και D. Schendel διατυπώνουν ότι "στρατηγική είναι η
αντιστοίχιση που κάνει ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών του πόρων και

1

Η λέξη στρατηγική έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και προέρχεται από τη λέξη στρατηγός (εκ
του "στρατός" και "άγω").
2
Chadler A., 1962, "Strategy an Structure: Chapters in the history of the American Industrial
Enterprise", MA: MIT Press, p. 13.
3
Andrews K, 1971, "The Concept of Corporate Strategy", Homewood, IL: Irwin, p. 11.
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ικανοτήτων και των ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό του
περιβάλλον"4.
1985: Ο Igor Ansoff ορίζει τη στρατηγική ως "μια κοινή γραμμή μεταξύ των
δραστηριοτήτων του οργανισμού και των προϊόντων του ή αγορών του, που
καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν, τώρα, και στο
μέλλον"5.
1987: Σύμφωνα με τον Henry Mintzberg, η στρατηγική αποτελεί "υπόδειγμα σε ένα
ρεύμα αποφάσεων"6. Η έννοια της στρατηγικής καθότι πολυσύνθετη, αποδίδεται σε
πέντε διαστάσεις (τα 5 P’s του Mintzberg) που αλληλοσυσχετίζονται, και συνήθως
αλληλοσυμπληρώνονται: ως σχέδιο (plan), ως τέχνασμα (ploy), ως υπόδειγμα
(pattern), ως τοποθέτηση (position) και ως προοπτική (perspective).
1989: Κατά τον Henderson "στρατηγική είναι μια προσεκτική έρευνα για ένα σχέδιο
δράσης που θα αναπτύξει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και θα το
επαυξήσει. Για κάθε επιχείρηση η έρευνα αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία που
ξεκινά με την αναγνώριση του παρόντος: που βρισκόμαστε και τι έχουμε τώρα"7.
1990: Ο Alfred Chandler επαναδιατυπώνει τον ορισμό της στρατηγικής στο νέο
βιβλίο του "Scale and Scope: The dynamics of industrial capitalism".
1991: Για τον R.M. Grant η στρατηγική είναι ένα είδος καθοδήγησης που στηρίζεται
σε 3 βασικά στοιχεία: 1) καθορισμό αντικειμενικών στόχων, οι οποίοι είναι
μακροπρόθεσμοι, απλοί και αποδεκτοί, 2) βαθιά κατανόηση του ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος και 3) αντικειμενική αξιολόγηση των πόρων της επιχείρησης. Επίσης,
αναφέρει ότι "καθήκον της επιχειρησιακής στρατηγικής είναι να καθορίσει το πως θα
αναπτύξει η επιχείρηση τις πηγές της (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, πρώτες ύλες)
μέσα στο περιβάλλον της, να επιλέξει την οργανωσιακή δομή και τα συστήματα
διοίκησης που χρειάζονται για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη στρατηγική της, έτσι
ώστε να ικανοποιήσει τους μακροχρόνιους στόχους της"8.

4

Hofer C.W and Schendel D.E., 1978, "Strategy Formulation: Analytical Concepts", West Publishing:
St Paul, MN.
5
Ansoff I., 1985, "Corporate Strategy", London Penguin.
6
Mintzberg H., 1987, "The Strategy Concept I: Five P’s for Strategy", Management Review, p. 11-24.
7
Henderson B.D., 1989, "Theority of Strategy", Harvard Business Review, p. 139-143.
8
Grant R.M., 1991, "Contemporary Strategy Analysis", Basil Blackwell, p. 23.
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1996: Ο Michael Porter θεωρεί ότι η στρατηγική είναι "τοποθέτηση της επιχείρησης
στο περιβάλλον της", και ότι "η στρατηγική συνίσταται στο να κάνει διαφορετικά
πράγματα ή να κάνει τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο"9.
1999: Οι G. Johnson και K. Scholes διατυπώνουν ότι "στρατηγική είναι η
κατεύθυνση (direction) και το εύρος δραστηριοτήτων (scope) μιας επιχείρησης
μακροπρόθεσμα, η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την
επιχείρηση, μέσω της διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο
περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει
τις προσδοκίες των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders)"10.
2001: Οι Hitt, Ireland και Hoskinson ορίζουν ότι "επιχειρηματική στρατηγική είναι οι
κινήσεις που λαμβάνουν χώρα για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
μέσω της επιλογής και διαχείρισης ενός μίγματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
οι οποίες μπορούν να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους ή αγορές"11.

Μέχρι και σήμερα, πολλές είναι οι προσπάθειες να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «τι
είναι στρατηγική», δεν εμφανίζεται ωστόσο, ένας κοινά αποδεκτός ορισμός από την
ακαδημαϊκή κοινότητα. Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, γίνεται εμφανής η
βασική διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής μιας επιχείρησης που είναι ο
ορθολογικός προγραμματισμός (rational planning). Αποτέλεσμα της παραπάνω
διαδικασίας είναι οι προσπάθειες καλύτερης τοποθέτησης (positioning) της
επιχείρησης στο περιβάλλον της και μακροπρόθεσμης διατήρησης της θέσης της. Πιo
απλά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει στρατηγική όταν μια εταιρεία αξιολογεί
την εσωτερική της οργάνωση και το εξωτερικό της περιβάλλον, καθορίζει τους
στόχους της και σχεδιάζει το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Σε μια προσπάθεια σύμπτυξης, η έννοια της στρατηγικής για μια επιχείρηση
εγκολπώνεται στα εξής κύρια σημεία:

9

Porter M., 1996, "What is Strategy?", Harvard Business Review.
Johnson G & Scholes K., 1999, "Exploring Corporate Strategy: Text and Cases", London, Prentice
Hall Europe, 5th Edition, p.10.
11
Hitt M.A., Ireland D.R. & Hoskisson R.E., 2001, "Strategic Management: Competitiveness and
Globalization", South Western College Publishing, 4th Edition.
10
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1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΟΡΑΜΑ: Ορίζει την επιχείρηση, το όραμα και την αποστολή της,
καθώς και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό, μειώνοντας έτσι, την
αβεβαιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος.
2) ΣΤΟΧΟΙ: Θέτει τις γενικές κατευθύνσεις και ορίζει σχέδιο δράσης για την
εκπλήρωση της αποστολής της εταιρίας και την ικανοποίηση των αναγκών των
βασικών ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders).
3) ΣΚΟΠΟΙ: Υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων προς ένα κοινό σκοπό
για το οικονομικό συμφέρον της επιχείρησης και την επίτευξη συγκεκριμένων
στόχων (αποτελεί την ποσοτική έκφραση των Στόχων).
4) ΣΤΡAΤΗΓΙΚΕΣ: Καθορίζει τη γενική έκφραση των τρόπων και ενεργειών μέσω
των οποίων θα επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης, δηλ. πώς θα φθάσει η
επιχείρηση σύμφωνα με τις αξίες και τις αντιλήψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών
στο στόχο της.
5) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Συμβάλει στην συγκέντρωση της προσπάθειας όλων
των εργαζομένων και στο συντονισμό των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού: α) με
το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και β) με τους πόρους και τις ικανότητες που
κατέχει, ώστε να προσδώσει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
(sustainable competitive advantage).
6) ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ: Καθορίζει το σύστημα αμοιβών για τους συμμετέχοντες στην
εταιρία και στην επίτευξη της στρατηγικής.

2. Κατηγορίες
Η στρατηγική διαμορφώνεται ανάλογα με το επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης σε
τρεις βασικές κατηγορίες επιχειρησιακών στρατηγικών12:
α) εταιρικό επίπεδο: εταιρική στρατηγική (corporate strategy), που αφορά το σύνολο
της εταιρίας, δηλ. το συντονισμό όλων των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων
β) επίπεδο επιχειρηματικών μονάδων (strategic business units-SBUs): ανταγωνιστική
στρατηγική ή στρατηγική για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (business

12

Ο διαχωρισμός γίνεται σύμφωνα με τον Β. Παπαδάκη στο βιβλίο του "Στρατηγική των
Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία", 2002, Εκδόσεις Μπένου, Τόμος Α’, 4η Έκδοση,
σελ.204-205.
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level ή generic ή competitive strategy), που αφορούν τις επιμέρους επιχειρηματικές
μονάδες μιας εταιρίας και αποσκοπούν στην εύρεση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
στο χώρο δραστηριοποίησής τους
γ) επίπεδο των επιμέρους λειτουργιών των SBUs:

λειτουργική στρατηγική

(functional level strategy), που αφορά τις επιμέρους λειτουργίες και τμήματα της
επιχείρησης (παραγωγή, marketing, treasury, κ.τ.λ.)

Το ενδιαφέρον ωστόσο, εστιάζεται στο σύνολο της επιχείρησης, επομένως και στις
εταιρικές στρατηγικές που ακολουθεί με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση του
χαρτοφυλακίου των SBUs της. Συγκεκριμένα, η εταιρική στρατηγική διακρίνεται σε
τρεις βασικές κατηγορίες επιχειρησιακών στρατηγικών, ανάλογα με το είδος και τη
φύση του επιχειρηματικού στόχου13: α) σταθερότητας, β) ανάπτυξης και γ)
διάσωσης/αναστροφής.
Σύμφωνα με την πρώτη, στόχος της εταιρίας είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου
επιχειρηματικής δραστηριότητας και του μεριδίου της αγοράς, η συγκέντρωση των
πόρων στις υπάρχουσες δραστηριότητες με ίδια αποστολή και όραμα. Ενώ, σύμφωνα
με την τελευταία, σκοπός της είναι να επιλύσει ή να προλάβει παρόντα ή μελλοντικά
προβλήματα, να ανατρέψει αρνητικά αποτελέσματα ή ακόμη και να επανεστιάσει τις
δραστηριότητες της επιχείρησης.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές ανάπτυξης, έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν
άνοδο των πωλήσεων της εταιρίας, των κερδών, των κεφαλαίων και εν γένει
επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη (εσωτερική ή εξωτερική)
έχει ζωτική σημασία για την ευημερία μιας επιχείρησης. Ο τρόπος υλοποίησής της
είναι μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ/Ε), δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών
(ΣΣ)14 ή ανάπτυξης με ίδια μέσα.
Στην παρούσα μελέτη, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις συγχωνεύσεις και εξαγορές,
καθώς είναι ο πιο γρήγορος τρόπος ανάπτυξης, έτσι ώστε να επεκταθεί η
13

Β. Παπαδάκης, 2002, "Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία", Εκδόσεις
Μπένου, Τόμος Α’, 4η Έκδοση, σελ.206.
14
Δίνεται ο ορισμός: "η Στρατηγική Συμμαχία (Strategic Alliances) είναι μια μακροχρόνια συμφωνία
συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων όπου όλα τα μέρη υιοθετούν μια προοπτική
αμοιβαίου οφέλους και συνεισφέρουν τους απαραίτητους πόρους ή και κεφάλαια (joint ventures) για
την επιτυχή λειτουργία της".
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δραστηριότητα μιας επιχειρηματικής μονάδας ανεξάρτητα του μεγέθους της. Ωστόσο,
αξίζει να επισημανθούν οι κύριες διαφορές των Σ/Ε από τις ΣΣ, που είναι ο χρονικός
ορίζοντας (μόνιμη η Σ/Ε, περιστασιακή η ΣΣ), ο επιχειρηματικός κίνδυνος (μεγάλος
για τις Σ/Ε, μικρότερος για τις ΣΣ λόγω της ευελιξίας να αποδεσμευτούν από τη
συμφωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο) και η καταβολή των κεφαλαίων (προσφορά
μετοχών ή μετρητών για τις Σ/Ε, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή όχι για τις ΣΣ),
όπως επίσης η οργάνωση, η ηγεσία και η δομή της συμφωνίας.

3. Παράδειγμα στρατηγικής
Με βάση τα κύρια σημεία που αναλύθηκαν κατά τον ορισμό της στρατηγικής, αυτό
που επιτυγχάνεται για μια επιχείρηση όταν πραγματοποιεί στρατηγικό σχεδιασμό,
δηλ. όταν ακολουθεί συγκεκριμένη επιχειρησιακή στρατηγική (corporate strategy)
είναι να έχει ένα πλήρες σχέδιο δράσης και ξεκάθαρα στάδια πραγματοποίησης. Ένα
παράδειγμα διαμόρφωσης επιχειρησιακής στρατηγικής για ένα τραπεζικό ίδρυμα
(τράπεζα Χ)15 θα ήταν το εξής:


ΑΠΟΣΤΟΛΗ (MISSION): Επιθυμούμε να είμαστε η καλύτερη και πιο
επιτυχημένη τράπεζα στη χώρα, αυξάνοντας την αξία του πλούτου των
μετόχων μας.



ΣΤΟΧΟΙ (GOALS): Στοχεύουμε να κατακτήσουμε το μεγαλύτερο μερίδιο της
αγοράς (π.χ. στον τομέα των χορηγήσεων), δίνοντας έμφαση στη μείωση του
κόστους και την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας.



ΣΚΟΠΟΙ (OBJECTIVES): Σκοπεύουμε να αυξήσουμε το μερίδιο της αγοράς
των χορηγήσεων στο 40%, να μειώσουμε το δείκτη συνολικών εξόδων προς
συνολικά έσοδα (cost/income ratio) στο 50% και να αυξήσουμε τα κέρδη
κατά 15%.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (STRATEGY): Επιλέγουμε ως επιχειρησιακή στρατηγική τη
στρατηγική

γρήγορης

ανάπτυξης

μέσω

συγχωνεύσεων/εξαγορών

και

συγκεκριμένα αποσκοπούμε στη συγχώνευση με την τράπεζα Υ, ώστε να γίνει
εφικτή η άμεση ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και να επιτευχθούν
συνέργειες που θα μειώσουν το κόστος.
15

Αναφορά στο παράδειγμα γίνεται στις σημειώσεις του καθηγητή Κυριαζή Δ., στα πλαίσια του
μαθήματος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική, του τμήματος Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής κατά το έτος 2006.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ACTIONS): Θα ενεργήσουμε με κατάργηση ή ενοποίηση
τμημάτων, κλείσιμο ή πώληση μη συμπληρωματικών καταστημάτων και
συγχώνευση θυγατρικών.



ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ (REWARDS): Θα διανείμουμε δωρεάν μετοχές στο
προσωπικό και δικαιώματα (stock options) στα διευθυντικά στελέχη.

Β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ (Σ/Ε)
1. Ορισμοί
Οι συγχωνεύσεις (mergers) και οι εξαγορές (acquisitions/takeovers) έχουν παίξει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην
οικονομική επιστήμη έχει επικρατήσει η βρετανική ορολογία mergers & acquisitions
(M & A), που η πρώτη σημαίνει συνενώνω δυο επιχειρήσεις με απορρόφηση
συνήθως της πιο μικρής από αυτές ή σύσταση νέας, και η δεύτερη σημαίνει αγορά
του ενεργητικού μιας εταιρείας με ταυτόχρονη ρευστοποίηση του παθητικού και
διάλυση της πωλούμενης εταιρίας. Ωστόσο, όταν δυο εταιρείες ενοποιούνται χωρίς
να υπάρχει απορρόφηση της μίας από την άλλη αναφέρεται ο όρος consolidation.
Γενικά, "συγχώνευση (merger) είναι οποιαδήποτε συναλλαγή που οδηγεί στη
δημιουργία μιας οικονομικής μονάδας από δύο ή περισσότερες προηγούμενες …και
παρουσιάζεται με δυο μορφές: τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές"16.

Οι Σ/Ε αποτελούν τις δυο κύριες μορφές ενοποίησης εταιριών και στην ελληνική
πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις έννοιες των Σ/Ε. Πιο
συγκεκριμένα, με βάση το ελληνικό νομικό πλαίσιο (Ν.2190/1920), υπάρχουν δύο
είδη17: "ως συγχώνευση (Σ) ορίζεται η πράξη με την οποία μια ή περισσότερες
επιχειρήσεις που λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους, ενώ ταυτόχρονα
μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους έναντι ανταλλάγματος σε άλλη, η οποία
είτε προϋπάρχει, είτε δημιουργείται για αυτό το σκοπό", όπου το αντάλλαγμα είναι
μερίδια συμμετοχής των παλαιών ιδιοκτητών στη νέα επιχείρηση βάσει μια
προκαθορισμένης σχέσεως ανταλλαγής. Και "ως εξαγορά (Ε) ορίζεται η συναλλαγή
16

Weston J.F. & Brigham E.F., 1986, "Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και
πολιτικής", Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.753.
17
Σινανιώτη-Μαρούδη Α., 2004, "Εμπορικό Δίκαιο", Τόμος 2, Εμπορικές Εταιρίες, Εκδόσεις Αντ.
Σάκκουλα, σελ. 469 για τη συγχώνευση και σελ. 481 για την εξαγορά.
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κατά την οποία μια επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής
(μετοχές ή εταιρικά μερίδια) σε μια άλλη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος", κατά
την οποία η αγοράστρια εταιρία αποκτά τον έλεγχο της εξαγοραζόμενης, ενώ η
τελευταία μπορεί να εξακολουθεί να υφίσταται ως υποκείμενο δικαίου.
Συνεπώς, η διαφορά τους έγκειται κυρίως στο είδος του ανταλλάγματος (χρηματικό
για την Ε ή εταιρικά μερίδια για τη Σ) και στο δικαίωμα λόγου των παλαιών
ιδιοκτητών (κανένα για την Ε ή αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής τους στη νέα
επιχείρηση για τη Σ). Ωστόσο, εφόσον αποκτηθεί ο έλεγχος της επιχείρησης, οι
έννοιες εξαγορά και συγχώνευση δεν έχουν ουσιαστική διαφορά (παρά μόνο νομική),
καθότι σημασία έχει πλέον η νέα εταιρία ως οικονομική μονάδα.

Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όλες οι
μορφές των επιχειρηματικών μετασχηματισμών ενοποίησης, ανεξάρτητα από τη
μορφή του ανταλλάγματος (μετρητά, μετοχές και άλλα αξιόγραφα), θεωρούνται
εξαγορές, με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία δεν μπορεί να αναγνωριστεί ποια
είναι η αγοράστρια εταιρία και ποια η αγοραζόμενη. Συγκεκριμένα, στο ΔΠΧΠ 3,
που αντικατέστησε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 22 (ΔΛΠ), αναγνωρίζεται μόνο η
μέθοδος

της

απόκτησης/εξαγοράς

(purchase/acquisition

method)

ενώ

πριν

αναγνωριζόταν σε περισσότερες περιπτώσεις και η μέθοδος της συνένωσης
δικαιωμάτων (pooling of interests)18.

Επιπροσθέτως, μια διαφορετική προσέγγιση, περισσότερο σε ορολογία παρά σε
ουσιαστικό περιεχόμενο, ενέχεται στα νομοθετικά κείμενα. Δόκιμος όρος για την
έννοια των Σ/Ε που αποκαλούν οι οικονομολόγοι, είναι ο όρος συγκέντρωση, ο
οποίος χρησιμοποιείται σε νομικά κείμενα και στη νομοθεσία περί ελεύθερου
ανταγωνισμού19. Ενδεικτικά παρατίθεται το εξής απόσπασμα από το άρθρο 4 παρ.2
Ν.703/77: "συγκέντρωση συνιστά: α) η συγχώνευση ή β) η απόκτηση ελέγχου
αποκλειστικού (=εξαγορά) ή κοινού".

18

Κυριαζής Δ., 2007, "Συγχωνεύσεις και Εξαγορές", Εκδόσεις Κων. Σμπίλια και ΣΙΑ Ο.Ε., σελ. 181.
Βέττας Ν. & κατσουλάκος Γ., 2004, "Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική. Τα
Οικονομικά των Ρυθμιστικών Παρεμβάσεων σε Αγορές με Μονοπωλιακή Δύναμη", Εκδ. Τυπωθήτω,
σελ. 486.
19
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2. Είδη
Οι Σ/Ε διαχωρίζονται σε είδη ανάλογα με τη συσχέτιση στον κλάδο που
δραστηριοποιούνται (βαθμός ολοκλήρωσης), και με τη στάση της διοίκησης της
επιχείρησης-στόχου (target company) στις εξής κατηγορίες20: σε οριζόντιες, κάθετες,
συμπληρωματικές ή ασυσχέτιστες και σε φιλικές ή επιθετικές/εχθρικές.
Αναφορικά με την πρώτη κατηγοριοποίηση, οι οριζόντιες Σ/Ε (horizontal mergers),
που είναι και οι πιο συχνές σε εμφάνιση, αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στον
ίδιο κλάδο-οριζόντια ολοκλήρωση, οι κάθετες Σ/Ε (vertical mergers) αφορούν
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους κάθετης ολοκλήρωσης, δηλ. με
σχέση πελάτη-προμηθευτή, οι συμπληρωματικές Σ/Ε αφορούν σε επιχειρήσεις με
συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες-συσχετισμένη διαφοροποίηση (concentric ή
related mergers) και οι ασυσχέτιστες Σ/Ε σε επιχειρήσεις με εντελώς διαφορετικά
παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες-ασυσχέτιστη διαφοροποίηση (unrelated mergers ή
conglomerates).
Σχετικά με τη δεύτερη κατηγοριοποίηση, φιλική (friendly) καλείται μια Σ/Ε όταν
είναι σύμφωνες οι εταιρίες που λαμβάνουν μέρος, ενώ επιθετική/εχθρική (hostile)
είναι μια Σ/Ε όταν δεν είναι σύμφωνη η διοίκηση της εταιρίας-στόχου.
Υπάρχει μια τρίτη κατηγοριοποίηση με βάση τον τρόπο της προσφοράς εξαγοράς, και
διακρίνεται σε τρία είδη21: δημόσια προσφορά στους μετόχους, συγχώνευση και
proxy fights. Κατά τη δημόσια προσφορά (public tender offer), μια εταιρία που
επιδιώκει την απόκτηση έλεγχου μιας άλλης ζητάει από τους μετόχους της εταιρίαςστόχου να προσφέρουν τις μετοχές τους για ανταλλαγή σε μια καθορισμένη τιμή ανά
αγοραζόμενη μετοχή ή ως αριθμό μετοχών της νεοσυσταθείσας εταιρίας (δηλ. της
εταιρίας που προκύπτει μετά τη Σ/Ε). Σχετικά με τη συγχώνευση (merger), αφορά
στη συνένωση των επιχειρήσεων (δύο ή και περισσότερων) που μετά την ενοποίηση
των συμφερόντων διατηρούν την ταυτότητά τους σε σημαντικό βαθμό στις
δραστηριότητες που αναπτύσσουν (συγχώνευση διά απορροφήσεως). Τέλος, τα Proxy
Fights αφορούν στην προσπάθεια, είτε μερίδας των μετόχων είτε της διοίκησης της
εταιρίας (management), να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτής και του Δ.Σ. της με
προτροπή των μετόχων να ψηφίσουν μέσω αντιπροσώπων (proxy contests).
20

Β. Παπαδάκης, 2002, "Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία", Εκδόσεις
Μπένου, Τόμος Α’, 4η Έκδοση, σελ. 399.
21
Κυριαζής Δ., 2007, "Συγχωνεύσεις και Εξαγορές", Εκδόσεις Κων. Σμπίλια και ΣΙΑ Ο.Ε., σελ. 16.
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Συνήθως, οι δημόσιες προσφορές είναι εχθρικές ενώ, οι συγχωνεύσεις είναι φιλικές.

Κατά τη διάρκεια των ετών, για τις Σ/Ε έχει δημιουργηθεί ειδική ορολογία που
αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και τι αυτές περιγράφουν. Ένα είδος
γλωσσάριου παρατίθεται στο Παράρτημα (Υποενότητα 1), που αναφέρει ειδικές
περιπτώσεις συγχωνεύσεων και κάποιους όρους που έχουν επικρατήσει διεθνώς και
χρησιμοποιούνται στις Σ/Ε.

3. Ιστορική Αναδρομή
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν είναι πρωτόγνωρες στην ιστορία των οικονομικών
και επιχειρησιακών εξελίξεων, είτε συντελούνται στο εσωτερικό μιας χώρας ή και
μεταξύ διαφορετικών χωρών (διασυνοριακές Σ/Ε). Η αμερικανική ιστορία είναι
πλούσια σε παραδείγματα συγχωνεύσεων και εξαγορών ήδη, από τις αρχές της
προηγούμενης χιλιετίας. Οι Η.Π.Α. πρωτοστατούν στις εξελίξεις, αναμενόμενο είναι
η διεθνής ιστορία να έχει καταγράψει περιόδους εντατικότερης εξέλιξης και στον
τομέα των Σ/Ε. Διακρίνονται πέντε «κύματα» Σ/Ε με διαφορετικά χαρακτηριστικά 22.
Αρχικά, το πρώτο κύμα, με κορυφαία περίοδο τα έτη 1898 έως 1902, που διακρίνεται
για το πλήθος των Σ/Ε που πραγματοποιήθηκαν αλλά και τις μονοπωλιακές σχέσεις
που δημιούργησαν (π.χ. General Electric, Eastman Kodak, American Tobacco, Du
Pont, κ.α). Ακολουθεί το δεύτερο κύμα Σ/Ε, από το 1925 και μετά, κατά το οποίο οι
Σ/Ε

είχαν

προσανατολισμό

κυρίως

σε

συσχετισμένες

επιχειρήσεις

με

συμπληρωματικά προϊόντα/υπηρεσίες ή με κάθετη ολοκλήρωση (δημιουργία
ολιγοπωλίων). Στο τρίτο κύμα, που διαρκεί από το 1966 μέχρι το 1968, παρατηρείται
η

δημιουργία

μεγάλων

κολοσσών

από

μη

συσχετισμένες

επιχειρήσεις

(conglomerates). Κατά τη διάρκεια του τέταρτου κύματος, με έναρξη το 1974, υπήρχε
έξαρση των Σ/Ε στις μεγάλες επιχειρήσεις (merger mania). Χαρακτηρίζεται από
εχθρικές

εξαγορές,

αποσχίσεις

τμημάτων

δραστηριότητας

(divestitures),

συγκέντρωση στις κεντρικές λειτουργίες της επιχείρησης (άρα αύξηση του
outsourcing) και εξαγορές τύπου LBO. Τέλος, το πέμπτο κύμα (1993-1999), με τη
μεγαλύτερη δραστηριοποίηση σε Σ/Ε αναφορικά τόσο με τον αριθμό τους όσο και με
22

Κυριαζής Δ., 2007, "Συγχωνεύσεις και Εξαγορές", Εκδόσεις Κων. Σμπίλια και ΣΙΑ Ο.Ε., σελ. 22-28,
και Β. Παπαδάκης, 2002, "Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία", Εκδόσεις
Μπένου, Τόμος Α’, 4η Έκδοση, σελ. 401-405.
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την αξία τους, χαρακτηρίζεται από εξαγορές που αποσκοπούν στην δημιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και από Σ/Ε σε κλάδους νέας τεχνολογίας ή που
βρίσκονται σε φάση ωριμότητας, όπως ο τραπεζικός, των τηλεπικοινωνιών και των
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και υγείας.
Ωστόσο, και στην Ευρώπη οι Σ/Ε δεν καθυστέρησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.
Σε μια προσπάθεια να ακολουθήσουν τις νέες εξελίξεις, αλλά και να αδράξουν των
ευκαιριών που προσφέρονται, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προχώρησαν σε ηχηρές
Σ/Ε. Διακρίνονται δύο κύματα Σ/Ε: 1987-1992 και 1995-2001 με παρόμοια
χαρακτηριστικά με αυτά που παρουσιάστηκαν στις Η.Π.Α.. Το παράδειγμα το 1999
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, της εξαγοράς από την εταιρία Vodafone AirTouch
(βρετανικών συμφερόντων) της εταιρίας Mannesmann (γερμανικός όμιλος), αλλά και
εκείνο στον κλάδο των πετρελαιοειδών, της εξαγοράς από την TotalFina της εταιρίας
Elf Aquitaine, επιβεβαιώνουν την ορμή των Σ/Ε. Επίσης, διαφαίνεται και ένα τρίτο
κύμα με απαρχή του το 2004, όπου παρατηρείται αύξηση του αριθμού των Σ/Ε (π.χ.
κλάδος ενέργειας), με κύριο χαρακτηριστικό την άνοδο των επιθετικών εξαγορών.
Σημαντικό ρόλο έχουν παίξει η δημιουργία της ενιαίας οικονομικής αγοράς με τη
σύσταση της Ε.Ο.Κ. αλλά και μετά την ίδρυση της Ε.Ε., που είχε σαν συνέπεια την
διάνοιξη των συνόρων, την απελευθέρωση των αγορών και την απορύθμιση του
συστήματος (deregulation), αλλά και οι επενδυτικές ευκαιρίες μετά από λήξη
πολέμων, η υπερβάλλουσα ρευστότητα στην αγορά (εκ μέρους των τραπεζών), το
χρηματιστηριακό περιβάλλον και οι στρατηγικές της διεθνοποίησης. Συγκεκριμένα,
σχετικά με το χρηματοοικονομικό τομέα, τα παραπάνω βοήθησαν στην ανασύνταξη
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον εκσυγχρονισμό του, καθώς επίσης
σημαντικές εξελίξεις επέφεραν και οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, η επανάσταση
στους τομείς της πληροφορίας και των επικοινωνιών, και οι αποκρατικοποιήσεις.
Η παγκοσμιοποίηση και η εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας δημιούργησαν
ένα νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον υπόλοιπο
κόσμο, με κυρίαρχες τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι αποτέλεσμα Σ/Ε εταιριών που
προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Αυτή εμφανίζεται να είναι η τάση των
τελευταίων ετών, με προσανατολισμό στην μεγαλύτερη απελευθέρωση του εμπορίου
και στην κατάργηση των γεωγραφικών συνόρων, ώστε να επιτευχθεί η επιβίωση στις
διεθνείς αγορές.
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4. Ελληνική Εμπειρία
Για την ελληνική επιχειρησιακή πραγματικότητα23, η πραγματοποίηση Σ/Ε δεν ήταν
εύκολη διαδικασία, αλλά συνάντησε καθοριστικά για την εξέλιξή της εμπόδια. Κατά
το παρελθόν, υπήρχε μικρός αριθμός εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., η παρουσία
της κρατικής ιδιοκτησίας αλλά και παρέμβασης ήταν συνεχής, η οργάνωση των
επιχειρήσεων ήταν κυρίως σε οικογενειακό επίπεδο, το μέγεθος των επιχειρήσεων
δεν ήταν μεγάλο επομένως διακρινόταν κατακερματισμός της αγοράς και οι
προοπτικές της ήταν περιορισμένες. Σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλου
θεσμικού πλαισίου, οι Σ/Ε καθυστέρησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.
Το κράτος κατείχε, έμμεσα και άμεσα, κυρίαρχη θέση στο χρηματοοικονομικό χώρο,
με τον έλεγχο σημαντικού αριθμού τραπεζών (έως το 1990 οι κρατικές τράπεζες και
τα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα κατείχαν το 90% των συνολικών πιστώσεων).
Παράλληλα, οι αυστηροί περιορισμοί και έλεγχοι που αφορούσαν την κίνηση
κεφαλαίων από και προς την Ελλάδα και ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της αγοράς
χρήματος και κεφαλαίου, περιόριζαν τον ανταγωνισμό, την αποτελεσματικότητα
αλλά και την ελκυστικότητα των εγχώριων αγορών στους ξένους επενδυτές.
Εντούτοις,

η

διαμόρφωση

ευνοϊκών

μακροοικονομικών

συνθηκών

με

τα

προγράμματα σταθεροποίησης και την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, η μείωση των
επιτοκίων, η συναλλαγματική σταθερότητα, ο περιορισμός των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας και ο θεσμικός
εκσυγχρονισμός των αγορών, ανέτρεψαν την κατάσταση και οδήγησαν στην
ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών με εντυπωσιακούς ρυθμούς.
Με τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς το 1986, που οδήγησε σε ένα κύμα Σ/Ε στην
Ευρώπη, η ελληνική οικονομία επηρεάστηκε σημαντικά. Έτσι, μεταξύ 1987 και 1994,
παρατηρείται η πρώτη δραστηριοποίηση των εταιριών για Σ/Ε, τόσο των εγχώριων
όσο και ξένων επενδύσεων. Η επόμενη περίοδος (από το 1994 και έπειτα) δείχνει ότι
οι Σ/Ε ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες φαίνεται να συνυπάρχουν με σημαντικές
άμεσες ξένες επενδύσεις, λ.χ. στην κινητή τηλεφωνία, στα καζίνο, στα
υπεκαταστήματα (supermarkets), στα έργα του Γ΄ ΚΠΣ, με απόγειο το 1999, όπου
σημειώθηκε σημαντικό κύμα Ε&Σ, με επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους.

23

Β. Παπαδάκης, 2002, "Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία", Εκδόσεις
Μπένου, Τόμος Α’, 4η Έκδοση, σελ. 432-434.
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Ακολουθώντας

συνεπώς,

τις

επιταγές

της

διεθνούς

αγοράς,

τόσο

της

χρηματοπιστωτικής αλλά και άλλων κλάδων, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αν και
καθυστερημένα, έχει να παρουσιάσει πληθώρα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η
απορρύθμιση και η φιλελευθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, η
παγκοσμιοποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών και της κεφαλαιαγοράς, η εξέλιξη της
τεχνολογίας και των επικοινωνιών και οι ιδιωτικοποιήσεις συνέβαλαν στην
αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, καθιστώντας το τελευταίο περισσότερο
ανταγωνιστικό, σύγχρονο και εξωστρεφές. Ομοίως, παρατηρείται η εντονότερη
δραστηριότητα σε συχνότητα, μέχρι σήμερα κατά τα έτη 1998 και 1999, όπου ο
τραπεζικός κλάδος γνώρισε μεγάλη άνθηση (συμπίπτοντας με την εξαιρετική
απόδοση του χρηματιστηρίου (Χ.Α.Α.) κατά τα ίδια έτη).
Παρουσιάζονται συνοπτικά οι κινήσεις όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων,
ανεξαρτήτως μεγέθους κατά χρονολογική σειρά24.
1958: -Εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρίας "Ιονική" από την Εμπορική Τράπεζα.
1962: -Εξαγορά Τράπεζας Πειραιώς και της ασφαλιστικής εταιρίας "Γενικαί
Ασφάλειαι" από την Εμπορική Τράπεζα.
1992: -Η Εμπορική Τράπεζα πούλησε το 66.67% της Τράπεζας Πειραιώς σε όμιλο
ιδιωτικών συμφερόντων.
1996: -Εξαγορά του 95% της Interbank Ελλάδος Α.Ε. που κατείχε η Banque Worms,
από τη μητρική εταιρία Consolidated Eurofinance Holdings (CEH) S.A. της
Eurobank

(τότε

ονομαζόμενη

Ευρωεπενδυτική

Τράπεζα

Α.Ε.)

και

συγχώνευσή της με την τελευταία.
1997: -Εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Credit Lyonnais Grece S.A. από τη
Eurobank (και μετονομασία της Ευρωεπενδυτικής σε Τράπεζα EFG Eurobank
Α.Ε.).
-Μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών της Τραπέζης Αττικής από την
Εμπορική Τράπεζα στο ΤΣΜΕΔΕ (34%) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (15%) και διατήρηση του υπολοίπου 17% από την ίδια ως το 2002.

24

Στοιχεία από διάφορες πηγές: βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα και επίσημοι διαδικτυακοί τόποι
των εμπλεκομένων ελληνικών τραπεζών, καθώς και ποικίλα άρθρα.
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1998: -Εξαγορά ποσοστού συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών από την EFG
Eurobank (αναλυτικά: αγορά του 58.08% των κοινών μετοχών της Τράπεζας
Αθηνών από τον κορεάτικο όμιλο Hanwa και του 51% των προνομιούχων
μετοχών από την Εθνική Τράπεζα).
-Η CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% στην
Τράπεζα Εργασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος.
-Έγκριση για εξαγορά της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος από την Εγνατία
-Η Εθνική Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της
θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε
προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών κατά το
1997, των «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και «Εθνική
Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».
-Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase
Manhattan στην Ελλάδα (2 καταστημάτων), στην εξαγορά της Τράπεζας
Μακεδονίας-Θράκης από την ΕΤΕΒΑ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
(συνολικά ποσοστό μετοχών 36.98%) και της μικρής εξειδικευμένης
Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas (εξαγορά του ενεργητικού της και 2
καταστημάτων) και μετονομάστηκε σε Prime Bank.
1999: -Μεταβίβαση της Τράπεζας Κρήτης στην EFG Eurobank από τη μητρική της
CEH, η οποία το 1998 είχε εξαγοράσει το 99.8% της Τράπεζας Κρήτης και
συγχώνευση των δύο πρώτων.
-Συγχώνευση

δραστηριοτήτων

EFG

Eurobank-Τράπεζας

Αθηνών

με

ανταλλαγή μετοχών.
-Εξαγορά της Δωρικής Τράπεζας από την Telesis Τράπεζα.
-Πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής και της
Λαϊκής Τραπέζης από την Alpha Τράπεζα Πίστεως που βρισκόταν στην
κατοχή της Εμπορικής Τράπεζας.
-Απόκτηση από την Τράπεζα Πειραιώς του ελέγχου της Τράπεζας Χίου (με
ποσοστό 37.8%) και απορρόφηση των εργασιών της National Westminster
Bank PLC στην Ελλάδα (με αγορά 5 καταστημάτων της και στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού του κεντρικού της καταστήματος).
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2000: -Συγχώνευση EFG Eurobank και Τράπεζας Εργασίας, εφόσον ήδη το 1999 η
CEH είχε αποκτήσει το 50,1% της Τράπεζας Εργασίας μετά από δημόσια
προσφορά (αναλυτικά: αρχική προσφορά 2,2 μετοχές Eurobank για κάθε
μετοχή της Τράπεζας Εργασίας και επιπλέον 11.73€ - τελική προσφορά 2,4
μετοχές Eurobank για κάθε μετοχή της Τράπεζας Εργασίας και επιπλέον
49.9€ μετά την παρέμβαση της Τράπεζας Πειραιώς ως «λευκός ιππότης» και
τη δική της προσφορά 3.65 μετοχών και 44€).
-Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με απορρόφηση από την
Alpha Τράπεζα Πίστεως.
2001: -Εξαγορά της επενδυτικής τράπεζας Telesis από την EFG Eurobank Ergasias.
-Η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank αγοράζοντας το
ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου (ήτοι 57.8%).
-Πρόταση απορρόφησης της Alpha Bank από την Eθνική Τράπεζα
30/10/2001, με σχέση ανταλλαγής μετοχών 7 της νέας τράπεζας για 9 της
Alpha Bank.
2002: -Η Εθνική Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της
θυγατρικής της "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως
ΑΕ", ΕΤΕΒΑ.
-Εξαγορά της ABN AMRO από την Aspis bank
-Τελική ρήξη της συμφωνίας της Alpha Bank με την Εθνική 19/01/2002 για
την επικείμενη συγχώνευση.
2003: -Συγχώνευση με απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και της
«Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» από την EFG Eurobank Ergasias.
-Ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΕΤΒΑbank από την Τράπεζα Πειραιώς.
-Η Marfin αποκτά την επενδυτική τράπεζα της Πειραιώς, Piraeus Prime.
2004: -Απορρόφηση συνολικά δέκα θυγατρικών εταιριών στο πλαίσιο ανασύνταξης
του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής
της Τράπεζας Επενδύσεων με απορρόφηση δια συγχωνεύσεως.
2005: -Εξαγορά από την Marfin Bank του 10% της Εγνατίας Τράπεζας.
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-Eξαγορά της Nova Bank από την Banco Commercial Portuguese SA και
μετονομασία της σε Millenium Bank.
2006: -Εξαγορά από την Marfin Bank του 44% της Εγνατίας Τράπεζας και 13% της
Λαϊκής τράπεζας.
2007: -Eξαγορά του 50% της First Business Bank από την Aspis Bank.
-Δημιουργία της Marfin Popular Bank με συγχώνευση των τραπεζών Marfin
Bank, Εγνατία και Λαϊκή.
201125:-Συγχώνευση με απορρόφηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. από την EFG Eurobank
Ergasias S.A..
-Πρόθεση συγχώνευσης Eurobank EFG και Alpha Bank στις 16/11/2011 που
ενέκριναν οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο τραπεζών.
-Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος προχώρησε στις 17/12/2011 στην
υποβολή προσφοράς και απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας
Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ, εκτός ορισμένων συγκεκριμένων υποχρεώσεων, (σύμφωνα με
τη διαδικασία που ενεργοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, που προβλέπεται
από το άρθρο 63Δ του Ν.3601/2007) και από τις 19.12.2011, όλο το δίκτυο
καταστημάτων της Τ Bank λειτουργεί υπό τη νέα ιδιοκτησία του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
2012: -Έγκριση συγχώνευσης (01/2012) Eurobank EFG και Alpha Bank από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό όρους26, αλλά η τελευταία με απόφαση της Γ.Σ.
των μετόχων (03/2012) αποφάσισε τελικά την απόρριψη της πρότασης27.
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Παρουσιάστηκε πρόθεση συγχώνευσης των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων των Σερρών,
Πιερίας, Έβρου, Δράμας και Δυτ. Μακεδονίας υπό την επωνυμία Συνεταιριστική Τράπεζα Βορείου
Ελλάδος.
26
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 23/01/2012 ενέκρινε υπό όρους τη συγχώνευση των Alpha Bank και
Eurobank, κάνοντας με ομόφωνη απόφαση δεκτό το σχετικό αίτημα. Μετά την ολοκλήρωση της
ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας, στην οποία τα μέρη παρουσίασαν τις θέσεις τους, η Επιτροπή
έκρινε ότι δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει
σημαντικά τον ανταγωνισμό. Για τις επιμέρους αγορές αποδοχής καρτών και πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), για τις οποίες είχαν εκφρασθεί αμφιβολίες ως προς το
συμβατό της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, η
Επιτροπή αποδέχθηκε τις κατωτέρω δεσμεύσεις που πρότειναν τα μέρη και έκρινε ότι με αυτές
διασφαλίζονται οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Ειδικότερα, για την αγορά αποδοχής
καρτών, τα μέρη δεν θα προβούν σε μη διακριτική πρόσβαση/μεταχείριση στην Cardlink (στην οποία
και οι δύο εταιρίες είναι μέτοχοι) τρίτων εκκαθαριστριών τραπεζών, έτσι η πρόσβαση στην υπηρεσία
δικτύου, οι εκπτώσεις για την εισφορά POS και η τιμολογιακή πολιτική θα γίνεται επί ίσοις όροις για
όλους τους πελάτες ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι της Cardlink. Αναφορικά με τις υπηρεσίες
επεξεργασίας, τα μέρη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν την ευχέρεια στα πιστωτικά ιδρύματα που
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-Ανάκληση της άδειας τριών συνεταιριστικών τραπεζών από την Τράπεζα της
Ελλάδας και συγκεκριμένα της Αχαϊκής, της Λαμίας και της Λέσβου –
Λήμνου, που τίθενται σε ειδική εκκαθάριση και ανακήρυξη από την ΤτΕ
(23/03/2012) της Εθνικής Τράπεζας ως αναδόχου του συνόλου των
καταθέσεών τους με αντίτιμο 13.63 εκ. ευρώ ενώ διέθεταν συνολικά
καταθέσεις 350 εκ. ευρώ28.

Σήμερα το διαφαινόμενο οικονομικό περιβάλλον διατρέχεται από μια περίοδο
εντονότατης ύφεσης, χαρακτηριστικό της υφιστάμενης κρίσης, γεγονός το οποίο
επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις, και επιμέρους τον τραπεζικό κλάδο προκαλώντας
εμπόδια στην ανάπτυξή του αλλά ταυτόχρονα, γιατί όχι, δημιουργώντας και
ευκαιρίες. Η αναμόχλευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα τα τελευταία έτη, τόσο
εντός συνόρων όσο και εκτός (π.χ. μεγάλη δραστηριοποίηση στην ΝΑ Ευρώπη), είναι
εξαιρετικά έντονη και το μέλλον για τις ελληνικές τράπεζες, υπό το πρίσμα των
συνεχών εξελίξεων, αναμένεται δραστήριο για επικείμενες Σ/Ε29.

Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Ιστορικό

συμβάλλονται με την ανωτέρω εταιρία και θα επιλέγουν όποιον πάροχο υπηρεσιών επεξεργασίας
επιθυμούν. Δεσμεύτηκαν επίσης, ότι για διάστημα δύο ετών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα
ενημερώνουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τους προσφερόμενους όρους στους εκάστοτε πελάτες
της Cardlink.
27
Το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειαζόταν το νέο σχήμα Alpha Eurobank μετά το «κούρεμα», αλλά
και οι διαφορές στα μισθολόγια των δύο τραπεζών ήταν τα δύο βασικά «αγκάθια» της μεταξύ τους
συγχώνευσης.
28
Η υπαγωγή των συνεταιριστικών τραπεζών στα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπει ο ν. 3601/2007,
όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4021/2011, κρίθηκε αναγκαία, αφού μετά τις παρατεταμένες
προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των αδυναμιών τους, δεν κατέστη δυνατή η λήψη μέτρων που
θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά τους.
29
Σε αναγκαστικές συγχωνεύσεις εμπορικών τραπεζών θα προχωρήσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με
ανεπίσημο χαρτί του υπουργείου Οικονομικών μετά τη συνέλευση του υπουργικού συμβουλίου στις
15/12/2011. Διευκρινίζονταν τότε ότι σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή σχετική πράξη νομοθετικού
περιεχομένου, με την οποία «θα θεσπίζεται άμεσα η δυνατότητα, σε επείγουσες περιπτώσεις
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών ιδρυμάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι
σχετικές διαδικασίες (υποβολή προσφορών, καθορισμός ανταλλάγματος και μεταβίβαση) να χωρούν
με προσωρινή αποτίμηση της Τράπεζα της Ελλάδος». Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στην Τράπεζα
της Ελλάδος να κινεί ταχύτατα τις διαδικασίες συγχώνευσης ή απορρόφησης μιας Τράπεζας από άλλη
χωρίς τις συνήθεις περιπλοκές, όπως δεν καθυστέρησε να ενεργήσει στην πρόσφατη περίπτωση των 3
συνεταιριστικών τραπεζών: υποσημείωση 28.
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Το τραπεζικό σύστημα είναι η ραχοκοκαλιά ενός οικονομικού συστήματος. Η ύπαρξή
του και η εύρυθμη λειτουργία του αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθή
και ομαλή ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας, όπως η Ελλάδα, ή μιας ένωσης
χωρών, όπως η Ε.Ε. Πέραν από τον κύριο λόγο δημιουργίας του, που είναι η
μεταφορά πόρων από τις πλεονασματικές μονάδες (αποταμιευτές) στις ελλειμματικές
(δανειζόμενοι), η σπουδαιότητά του έγκειται στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας
σε

όλους

τους

εμπλεκόμενους

(αποταμιευτές,

επενδυτές,

καταναλωτές,

δανειζόμενους, καταθέτες, κ.τ.λ.) και ως εκ τούτου στην παροχή ρευστότητας στο
σύστημα και ταχύτητας στις συναλλαγές.
Η αρχή της ιστορίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος30 γίνεται με την ίδρυση
της Εθνικής Χρηματοδοτικής Τράπεζας το 1828 επί Ιωάννη Καποδίστρια, της οποίας
όμως η λειτουργία τερματίστηκε σύντομα (1834), γιατί δεν κατάφερε να εμπνεύσει
εμπιστοσύνη στο ελληνικό κοινό. Ακολουθεί η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος στις 30 Μαρτίου 1841 με κεφάλαιο 500.000 δραχμές. Είχε το εκδοτικό
προνόμιο για το νόμισμα της χώρας μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το
1928. Αρχικά το εκδοτικό προνόμιο για το εθνικό νόμισμα είχε η Ιονική Τράπεζα που
ιδρύθηκε το 1839 στα Ιόνια νησιά και το 1920 παραχωρήθηκε στην Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος. Άλλες τράπεζες που ιδρύθηκαν είναι η Προνομιούχος Τράπεζα
Ηπειροθεσσαλίας (1882) με έδρα το Βόλο και η Τράπεζα Κρήτης (1899) με έδρα τα
Χανιά, που συγχωνεύτηκαν αντίστοιχα το 1899 και το 1919 με την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος. Επίσης το 1893 ιδρύεται στην Αθήνα η ομώνυμη Τράπεζα Αθηνών η
οποία με τη σειρά της συγχωνεύτηκε και αυτή το 1953 με την Εθνική Τράπεζα.
Ακολουθεί μια προσπάθεια ίδρυσης και άλλων τραπεζών, που ωστόσο ο πόλεμος του
1987 ανακόπτει με μοναδικές επιζούσες την Εθνική, Ιονική, Αθηνών και Κρήτης. Η
είσοδος στον 20ο αι. σηματοδοτεί την αύξηση του τραπεζικού τομέα με ίδρυση νέων
τραπεζών, όπως η Τράπεζα Μυτιλήνης (1901), η Λαϊκή Τράπεζα Δομοκού (1902), η
Τράπεζα Ανατολής (1904), η Λαϊκή Τράπεζα (1905), η Εμπορική Τράπεζα της
Ελλάδος (1907) και η Τράπεζα Πειραιώς ( 1916), η οποία όμως έπειτα ανακόπτεται
λόγω των οικονομικών κρίσεων. Οι πρώτες συγχωνεύσεις τραπεζών κάνουν την
εμφάνισή τους: η συγχώνευση της Τράπεζας Αξιών με την Τράπεζα Βιομηχανίας και
της Γενικής Τράπεζας Ελλάδος με την Λαϊκή Τράπεζα.

30

Νούλας Α., 2000, "Χρήμα και Τράπεζες", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 184-190.
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Σταθμός στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι η σύσταση της
«Επιτροπής για την Αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Τραπεζικού
Συστήματος» (η γνωστή ως Επιτροπή Καρατζά) το 1987, η οποία έθεσε τα θεμέλια31
για

την

απελευθέρωση

του

χρηματοπιστωτικού

συστήματος

που

τελικά

ολοκληρώθηκε το 1993-1994. Προκάτοχός της ήταν η «Επιτροπή Χαρισσοπούλου»
(1975), που έθεσε την απαρχή της μελέτης και αντιμετώπισης των προβλημάτων του
τραπεζικού συστήματος, την οποία εν τέλει δημοσίευσε το 1981. Η συγκρότηση μιας
ακόμη επιτροπής το 1991, της «Επιτροπής Εκσυγχρονισμού του Τραπεζικού
Συστήματος και του Χρηματιστηρίου» (η γνωστή ως Επιτροπή Ζαββού), στόχευσε
μεταξύ άλλων στην ενσωμάτωση των οδηγιών στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία,
για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς. Η κατάργηση των διοικητικών παρεμβάσεων και
ρυθμίσεων, η απελευθέρωση των επιτοκίων (1993), η κατάργηση των πιστωτικών
κανόνων (1993, π.χ. χρήση ποσοστού των καταθέσεων για χρηματοδότηση
βιοτεχνικών ή δημόσιων επιχειρήσεων), η άρση των συναλλαγματικών περιορισμών
στις τρέχουσες συναλλαγές (1997) και την κίνηση κεφαλαίων (1993) και η προώθηση
μεταρρυθμίσεων του θεσμικού πλαισίου οδήγησαν σταδιακά στην αύξηση του
ανταγωνισμού, τη διεθνοποίηση των αγορών και την εξάπλωση σύνθετων προϊόντων.
Σε συνδυασμό με την ενοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα
αντίστοιχα των άλλων χωρών της Ε.Ε. και την είσοδο της χώρας στο ευρώ (01
Ιανουαρίου 2001), ο κλάδος εισήλθε σε μια νέα εποχή άνθησης, με μεγάλη
δραστηριότητα, τόσο εντός των συνόρων όσο και εκτός, και πλήθος παραδειγμάτων
Σ/Ε (όπως εμφανίζονται αναλυτικά σε προηγούμενη υποενότητα.). Το ερώτημα που
γεννάται ωστόσο, και θα απαντηθεί με την έλευση του χρόνου, είναι αν θα συνεχιστεί
απρόσκοπτα η αυξητική τάση των Σ/Ε ή αν θα αναγκαστεί να περιοριστεί-ανακοπεί
με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης το 2010. Δηλ., αν οι επιταγές της νέας
οικονομικής συγκυρίας επιβάλλουν τη δημιουργία Σ/Ε, ώστε οι τράπεζες να
μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και να γίνουν πιο αποτελεσματικές, ή αν η
υφιστάμενη κρίση θα συμβάλλει στη μείωση εμφάνισης Σ/Ε λόγω περιορισμού των
δυνατοτήτων τους.
31

Συστάθηκε για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος και προέβλεπε τρία στάδια. Το
πρώτο περιελάμβανε ρυθμίσεις που αφορούσαν τη σταδιακή αποκατάσταση των επιτοκίων και τον
καθορισμό τους από τις ίδιες τις τράπεζες μέσα στα όρια που θα έθετε κάθε φορά η ΤτΕ. Στο δεύτερο
στάδιο προβλεπόταν η σταδιακή εφαρμογή των κανόνων της αγοράς, όπου τα τραπεζικά ιδρύματα θα
διαμόρφωναν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, εκτός αυτών που αφορούσαν τη βιοτεχνία και
τον αγροτικό τομέα. Κατά το τρίτο στάδιο είχε προβλεφτεί η κατάργηση όλων των πιστωτικών
περιορισμών που έθετε η ΤτΕ και δεν επέτρεπαν τη σωστή ανάπτυξη των τραπεζών.
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2. Δομή
Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα αποτελείται από 62 πιστωτικά ιδρύματα32.
Εξέχουσα θέση λόγω του ρόλου της κατέχει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), που είναι
μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, εφόσον η Ελλάδα ανήκει
στην Ε.Ε. και έχει προσχωρήσει στο κοινό νόμισμα (ευρώ - €) από την 1 Ιανουαρίου
2001. Αναφορικά με τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες, οι 35 εξ αυτών είναι
ελληνικές, οι 22 αποτελούν υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που εδρεύουν σε
άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και οι 5 είναι υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών
εκτός Ε.Ε.. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, οι 18 είναι εμπορικές, οι 16 είναι
πιστωτικοί συνεταιρισμοί και 1 πιστωτικό ίδρυμα που έχει εξαιρεθεί από την
εφαρμογή του ν. 3601/2007, δηλαδή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ονομαστικά τα πιστωτικά ιδρύματα με την εμπορική τους επωνυμία και τον αριθμό
υποκαταστημάτων που διατηρούν στην χώρα μας, παρέχονται στον Πίνακα 2.133.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: «Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και τα εντός Ε.Ε.
υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών»
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΚΑΤ/ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

592

2

Alpha Bank

406

3

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος

399

4

EFG Eurobank Ergasias

489

5

Τράπεζα Πειραιώς

357

6

Γενική Τράπεζα Ελλάδος

147

7

Marfin - Egnatia

156

8

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

478

9

Τράπεζα Αττικής

69

10

Millenium Bank

179

32

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, τον Απρίλιο του 2011 και την έκθεση του Οικονομικού
Επιμελητηρίου το 2010.
33
Σημειώνεται ότι τα 5 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, ο αριθμός των υποκαταστημάτων αφορά
τον διαχωρισμό που κάνει η διοίκηση κάθε τράπεζας σχετικά με το τι αποτελεί μονάδα-κατάστημα.

40

11

Proton Τράπεζα

32

12

Τράπεζα Probank

59

13

Πανελλήνια Τράπεζα

30

14

First Business Bank

20

15

Aspis Bank

72

16

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

144

17

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

3

18

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος

1

19

Aegean Baltic Bank

1

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
20

Bayerische HVb

1

21

HSBS Bank

27

22

BNP Paribas (Hellas)

1

23

ABN AMRO Bank NV

2

24

CETELEM

2

25

Royal Bank of Scotland

1

26

INTESA SAN PAOLO SpA

1

27

CITIBANK

85

28

FCE Bank Pic

1

29

EUROHYPO AG.

1

30

Union de Creditos Immobiliaros

4

31

FIDIS BANK

1

32

Τράπεζα Κύπρου

33

BNP Securities Services

1

34

Fortis Bank

1

35

Daimlerchrysler Bank Polska

36

Deutsche Bank

37

Banka IMI

38

Bank of America National Association

1

39

American Express

3

40

American Bank of Albania

4

41

KEDR

253

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
42

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου

5

43

Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα

10

44

Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

18

45

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

24

41

46

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

47

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

48

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας

6

49

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

6

50

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Καρδίτσας

1

51

Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας

1

52

Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας

7

53

Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας «Ολυμπιακή Πίστη»

1

54

Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

2

55

Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου

3

56

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών

1

57

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας

2

Πηγή: «Η μορφολογία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής
χρηματοπιστωτική κρίση: οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις», ΟΕΕ 2010, σελ. 29

Αναλυτικότερα, στο Παράρτημα (Υποενότητα 2) που ακολουθεί στο τέλος της
μελέτης, παρουσιάζονται πληροφορίες για την ίδρυση και εξελικτική πορεία των
ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, με τη σειρά που παρουσιάστηκαν παραπάνω (1
έως 19), καθώς και για τη διεθνή παρουσία τους (η οποία επιδεικνύεται με πληθώρα
Σ/Ε, κυρίως στη ΝΑ Ευρώπη). Επισημαίνεται ότι στην επόμενη υποενότητα,
παρατίθεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, πέραν από την ίδρυση και λειτουργία της
που περιγράφεται στο παραπάνω παράρτημα, η δράση της Τράπεζας της Ελλάδος,
εξαιτίας του ιδιαίτερου ρόλου που έχει επωμιστεί.

Επιπλέον, πέραν των παραπάνω, τραπεζικές υπηρεσίες χωρίς εγκατάσταση
προσφέρουν 351 πιστωτικά ιδρύματα, που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)34 και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές
της χώρας καταγωγής τους (σύμφωνα με τον ν. 3601/2007, έχουν απλώς
γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος «ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών χωρίς
εγκατάσταση»).

34

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος περιλαμβάνει τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και τη Νορβηγία.
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Η κατανομή των παραπάνω πιστωτικών ιδρυμάτων ανά χώρα προέλευσης και ο
αριθμός ιδρυμάτων που διατηρούν στην χώρα μας, δίνονται στον Πίνακα 2.2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: «Πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος του ΕΟΧ»
Χώρα προέλευσης

Αρ. Ιδρυμάτων

Χώρα προέλευσης

Αρ. Ιδρυμάτων

ΑΥΣΤΡΙΑ

28

ΚΥΠΡΟΣ

7

ΒΕΛΓΙΟ

6

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

3

ΓΑΛΛΙΑ

40

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

33

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

46

ΜΑΛΤΑ

7

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

6

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

2

ΔΑΝΙΑ

4

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

26

ΕΣΘΟΝΙΑ

1

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

2

ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

79

ΠΟΛΩΝΙΑ

1

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

30

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

3

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

1

ΣΟΥΗΔΙΑ

3

ΙΣΠΑΝΙΑ

6

ΤΣΕΧΙΑ

1

ΙΤΑΛΙΑ

9

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

7

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Πίνακες εποπτευόμενων ιδρυμάτων, Μάιος 2011

Τέλος, πέραν από τα τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίζει να
γίνει λόγος σχετικά με τα σημεία φυσικής εξυπηρέτησης που διατηρούν στην χώρα
μας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, υπήρξε συνεχής αύξηση του δικτύου
των καταστημάτων σε όλη την επικράτεια (ορεινές περιοχές π.χ. Μέτσοβο, νησιωτική
Ελλάδα π.χ. Σαντορίνη, Σάμος, κ.α.). Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον αριθμό των
τραπεζών και των καταστημάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, υπήρξε ανοδική
τάση κατά την περίοδο 2003-2008 και ήταν μεγαλύτερη αυτής των χωρών της Ε.Ε
(Πίνακας 2.3). Σύμφωνα με τον κατάλογο καταγραφής της παρουσίας του τραπεζικού
συστήματος στην Ελλάδα (γνωστό ως ευρετήριο HEBIC)35, ο αριθμός των
καταστημάτων των τραπεζών στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα καταστήματα της
Τράπεζας της Ελλάδος, ήταν 4.183 το Δεκέμβριο του 2010. Αυτό που παρατηρείται
είναι ότι η αυξητική τάση, τόσο των τραπεζών στην Ελλάδα όσο και των
καταστημάτων τους, διακόπτεται εντός του 2010, δεδομένης της οικονομικής κρίσης
και της εισόδου της χώρας στο Δ.Ν.Τ..

35

Ο κατάλογος καταγραφής της παρουσίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα είναι γνωστός
ως ευρετήριο HEBIC
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Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων των τραπεζικών
ιδρυμάτων στην Ελλάδα σε σύγκριση με αυτόν που τηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στην ευρωζώνη36.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: «Αριθμός καταστημάτων τραπεζικών ιδρυμάτων σε Ελλάδα και ΕΕ»
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ΕΛΛΑΔΑ

3.300

3.403

3.543

3.699

3.850

4.095

4.264

4.183

Ε.Ε. (27)

206.956

211.442

214.925

228.601

233.581

238.117

μ.δ.

μ.δ.

Ε.Ε. (15)

168.730

168.476

169.644

181.499

183.981

186.363

μ.δ.

μ.δ.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Structural Indicators for the E.U. Banking
Sector, January 2010

3. Χαρακτηριστικά
Κατά τη διάρκεια των χρόνων, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα άλλαξε μορφή37 και
δομή, παρουσιάζοντας έτσι μια εξελικτική πορεία στα πλαίσια της μεταλλαγής τόσο
του χρηματοπιστωτικού τομέα όσο και του παγκόσμιου οικονομικού κλίματος. Είναι
εύλογο λοιπόν, η θετική ή αρνητική εξέλιξή του να ακολούθησε την πορεία των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, πραγματοποιώντας
παράλληλα διακυμάνσεις ανάλογα με το κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό γίγνεσθαι
της Ελλάδας.
Η σύσταση της Επιτροπής Καρατζά («Επιτροπής για την Αναμόρφωση και τον
εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος») το 1987, σηματοδότησε
μια νέα πορεία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Την περίοδο πριν τη σύστασή
της, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο της εκάστοτε
κυβέρνησης, που επέβαλαν περιοριστικές ρυθμίσεις με αποτέλεσμα ο κλάδος να μην
είναι καθόλου ανταγωνιστικός. Η ΤτΕ καθόριζε την επενδυτική πολιτική και τα
επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, προσδιόριζε τις μορφές χορηγήσεων και τους
τομείς διοχέτευσης (π.χ. οι τράπεζες ήταν υπόχρεες να κατέχουν τίτλους του
δημοσίου,

να

χρηματοδοτούν

δημόσιους

οργανισμούς

και

να

δανείζουν

36

Σημειώνεται ότι για τα έτη 2009-2010 τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι από το Ευρετήριο HEBIC,
ενώ αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διαθέσιμα.
37

Νούλας Α., 2000, "Χρήμα και Τράπεζες", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 191-197.
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μικρές/μεσαίες μεταποιητικές μονάδες ως ποσοστό των διαθεσίμων), δέσμευε τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα και ασκούσε την εκάστοτε νομισματική πολιτική με
όχημα τα τραπεζικά ιδρύματα. Επομένως, τα έσοδα των τραπεζών προέρχονταν κατά
κύριο λόγο στα έσοδα από τόκους. Επίσης, η περίοδος χαρακτηρίζεται από υψηλά
λειτουργικά κόστη, υποτυπώδη πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικό
εξοπλισμό και ανυπαρξία συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Ο έντονος κρατικός
παρεμβατισμός εμφανίζεται υπαίτιος για τη χαμηλή παραγωγικότητα του κλάδου, την
έλλειψη δημιουργίας και διάθεσης προϊόντων, τη διαρκή αλλαγή των διοικήσεων, με
βάση κομματικά και όχι αξιοκρατικά κριτήρια, και στη δημιουργία ενός συστήματος
χωρίς ευελιξία και όραμα.
Μετά τη σύσταση της Επιτροπής, που ως σκοπό είχε τον εκσυγχρονισμό του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σταδιακά επήλθε η απελευθέρωσή του και η
απαγκίστρωσή του από την κρατική εξουσία. Καθορισμός των επιτοκίων από τις
τράπεζες, εφαρμογή κανόνων για πιστωτικούς ελέγχους, βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου, μείωση της δέσμευσης κεφαλαίων σε τίτλους του δημοσίου, κατάργηση
των πιστωτικών περιορισμών της ΤτΕ ήταν κάποια από τα τεράστια βήματα που
έγιναν προς την ανάπτυξη και την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου. Μετά και τη
συγκρότηση της Επιτροπής Ζαββού (1991), που βοήθησε στη δημιουργία μιας
ενιαίας τραπεζικής αγοράς ενσωματώνοντας στο ελληνικό τραπεζικό δίκαιο τις
οδηγίες της Ε.Ε., ο κλάδος οδηγήθηκε σε απελευθέρωση των επιτοκίων και της
κίνησης κεφαλαίων, κατάργηση πιστωτικών κανόνων και συναλλαγματικών
διαθεσίμων και εξάλειψη του κρατικού παρεμβατισμού. Σε συνδυασμό με την είσοδο
της χώρας στην Ε.Ε. και την είσοδο στο κοινό νόμισμα ο κλάδος, οδηγείται σε νέα
εποχή, που χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη είσοδο ευρωπαϊκών τραπεζών στη
χώρα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων τραπεζών (ίδρυση
συνεταιριστικών τραπεζών, ασφαλιστικές εταιρίες), την εκμετάλλευση των
διαφαινόμενων ευκαιριών και για τις ελληνικές τράπεζες (διεθνής παρουσία, με
μεγαλύτερη ένταση στη Ν.Α. Ευρώπη) και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες phone banking και internet banking).
Συγκριτικά με τις τράπεζες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, οι ελληνικές
εμφανίζουν μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης, αποτέλεσμα του ατελούς ανταγωνισμού
στον εγχώριο κλάδο και όχι τόσο των Σ/Ε που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη. Αν και
η αγορά είναι κατακερματισμένη σύμφωνα με τα μερίδια των τραπεζών, δεν
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αποκλείεται ο συντονισμός. Σε αυτό συνομολογεί και η ύπαρξη μεγάλων ομίλων, με
ναυαρχίδες τις τράπεζες, και θυγατρικές άλλες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
(όπως ασφαλιστικές εταιρίες, ΑΕΔΑΚ και Α.Χ.Ε.) ή εταιρίες άλλου τομέα
(βιομηχανικού, εμπορικού, ξενοδοχειακού, ναυτιλιακού, τεχνολογικού, κ.α.), με
τέτοια ισχύ και οικονομική δύναμη που μπορεί να επηρεάζει τις οικονομικό-πολιτικές
κατευθύνσεις της χώρας.
Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες έχουν απορροφήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις 38 (π.χ.
ΑΤΜ) με συνεχείς αναβαθμίσεις του εξοπλισμού τους, γεγονός που έχει συμβάλει
στην διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων τους και στην ανάπτυξη νέων
χρηματοοικονομικών προϊόντων, υπηρεσιών και εργαλείων (π.χ. swaps, futures,
options, forwards, junk bonds, dual currency bonds, CDs, floating rate notes, κ.α.).
Αλλά και η ανάπτυξη νέων αγορών ώστε να διοχετευτούν αυτά τα προϊόντα, με τη
διεθνή παρουσία των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων (κυρίως στην ΝΑ
Ευρώπη) είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Αν
προστεθεί επιπλέον η αλλαγή στην εσωτερική λειτουργία των τραπεζών σε επίπεδο
management και marketing και στα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης
προσωπικού, η αναπροσαρμογή των στρατηγικών τους (πχ. αναβάθμιση ολικής
ποιότητας), η δημιουργία ηγεσιών με όραμα και η ενίσχυση των συστημάτων
εσωτερικού

ελέγχου

(π.χ.

συστήματα

κοστολόγησης,

αξιολόγησης

της

παραγωγικότητας), τότε εμφανίζεται μια νέα δυναμική στον κλάδο. Τέλος, η
υιοθέτηση της κοινά αποδεκτής κατηγοριοποίησης της αποτελεσματικότητας
(κλίμακας, φάσματος ή σκοπού, τεχνική και επιμεριστική) και η χρήση μεθόδων
μέτρησης της αποδοτικότητας (λογιστική, μέθοδος των αποτελεσματικών δεικτών
κοστολογικού περιεχομένου, DEA) του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων (ROA,
ROE) βοήθησαν στον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των τραπεζικών ιδρυμάτων
με τις επιταγές του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος. Σε συνδυασμό με
την αναδιοργάνωση των περιουσιακών στοιχείων για την εξυγίανση του ισολογισμού,
τις πωλήσεις θυγατρικών με ασυσχέτιστη διαφοροποίηση και τις στρατηγικές
συμμαχίες για εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, ο τραπεζικός τομέας εμφανίζεται
ικανός να ανταπεξέλθει στις διεθνείς συγκυρίες και εξελίξεις.

38

Β. Παπαδάκης, 2002, "Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία", Εκδόσεις
Μπένου, Τόμος Α’, 4η Έκδοση, σελ. 434-438.

46

Στις μέρες μας 39, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γίνεται μάρτυρας της κατάρρευσης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης (2008:
κατάρρευση επιχειρήσεων-κολοσσών όπως Lehman Brothers, κρίση ρευστότητας
λόγω υποβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας όπως ο AIG,) και της εγχώριας κρίσης
δημοσιονομικού χρέους (2010: είσοδος στο Δ.Ν.Τ.). Οδηγείται συνεπώς, στην
ενίσχυση του κρατικού παρεμβατισμού, την αναβάθμιση των ρυθμίσεων και ελέγχων
και άλλων πρακτικών, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί και να ανασυσταθεί στο νέο
πλαίσιο λειτουργίας του οικονομικού συστήματος.

4. Προκλήσεις
Η ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει να επιδείξει πολλές
διακυμάνσεις και ανακατατάξεις ανάλογα με το εκάστοτε οικονομικό και πολιτικό
πλαίσιο (όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω). Πάντοτε όμως, ο τραπεζικός
κλάδος κατάφερνε να διατηρήσει την αντοχή του. Έτσι και σήμερα, υπό το βάρος της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και της παγκόσμιας ύφεσης, που έχει τις ρίζες της
39

Πηγή: άρθρα εφημερίδων ημερήσιου και εβδομαδιαίου τύπου:Τα 28 δισ. ευρώ αγγίζουν οι ζημίες
που ανακοίνωσαν οι τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, Εθνική, Alpha Bank, Eurobank και
Πειραιώς, για τη χρήση του 2011, λόγω της συμμετοχής τους στη διαδικασία ανταλλαγής των
ελληνικών ομολόγων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες καταστάσεις:
Εθνική Τράπεζα
Στα 12,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν πέρυσι οι ζημιές για τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Η
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της τράπεζας στην Ελλάδα, εξαιτίας της συμμετοχής στο PSI, έφτασε
τα 10,7 δισ. ευρώ. Η Εθνική εκτιμά ότι θα αντλήσει από το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
περίπου 6,9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφωθεί στο 8,3%.
Τράπεζας Πειραιώς
Στα 6,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς το 2011. Πιο
συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI μετά από φόρους, τα αποτελέσματα μετά
από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς
διαμορφώθηκαν σε ζημιές 6,6 δισ. ευρω. Το καθαρό συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα του 2011, στο
οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση του «Διαθέσιμου προς Πώληση» χαρτοφυλακίου που
επηρέασε την Καθαρή Θέση, διαμορφώθηκε σε ζημιές 6,3 δις. ευρώ.
Eurobank
Ζημιές ύψους 5,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,6 δισ. ευρώ είναι η επίπτωση από τη συμμετοχή στο PSI,
κατέγραψε την περασμένη χρονιά η Eurobank. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας
διαμορφώθηκε στα 875 εκατ. ευρώ.
Alpha Bank
Στα 3,8 1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές που κατέγραψε πέρυσι η Alpha Bank. Όπως εκτιμά η
τράπεζα τα κεφάλαια που θα αντλήσει από το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα φτάσουν τα
1,9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφωθεί στο 9,8%
υπερκαλύπτοντας τους δείκτες που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Attica Bank
Ζημιές ύψους περίπου 250 εκ. ευρώ κατέγραψε το 2011 η Attica Bank. Ωστόσο, η διοίκηση της
τράπεζας εκτιμά ότι δεν θα χρειαστεί να προσφύγει στο ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,
καθώς, παρά τις ζημιές από το PSI, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 10,7%.
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στην κρίση στην ευρωζώνη, καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ο οποίος
συνίσταται στη διοχέτευση, με ασφάλεια και χαμηλό κόστος, των διαθέσιμων
αποταμιευτικών πόρων προς τις επενδύσεις και λοιπές τοποθετήσεις.
Τα τελευταία δυο χρόνια ωστόσο, η δημοσιονομική κρίση επιδείνωσε τις εγχώριες
συνθήκες, συμπαρασύροντας και τις τράπεζες, με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από
τις διεθνείς αγορές και τη συνεχή υποχώρηση των καταθέσεων. Σύμφωνα με στοιχεία
της τελευταίας Έκθεσης του Διοικητή της ΤτΕ, κ. Προβόπολου, από τα τέλη του
2009 μέχρι το Φεβρουάριο του 2012, οι τραπεζικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα
μειώθηκαν κατά περισσότερο από 70 δισεκ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το ένα
τρίτο περίπου του ΑΕΠ, περιορίζοντας αισθητά τη δυνατότητα των τραπεζών για
χρηματοδοτήσεις. Ταυτόχρονα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα από πλευράς ρευστότητας, εξαιτίας της υποβάθμισης της πιστοληπτικής
ικανότητας της Ελλάδας και επομένως της αναγκαίας δέσμευσης πρόσθετων
στοιχείων ενεργητικού από πλευράς ελληνικών τραπεζών. Είναι σίγουρο ότι αν δεν
υπήρχε κρατική παρέμβαση (έστω και με προσωρινό χαρακτήρα) θα δημιουργούνταν
συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας.
Πρόκληση επομένως, αποτελεί η διοχέτευση δανειακών πόρων στην ελληνική
οικονομία, εφόσον πρώτα κατορθωθεί ο επαναπατρισμός των διαφυγόντων
καταθέσεων και η ενίσχυση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, χωρίς την
ανάγκη προστατευτισμού και λήψης έκτακτων νομισματικών μέτρων από την ΕΚΤ
και το κράτος.
Μεσούσης της οικονομικής κρίσης και της μακροοικονομικής ύφεσης, ζημιές
καταγράφουν στο σύνολό τους οι τράπεζες (μείωση λειτουργικών εσόδων, αυξημένες
προβλέπεις λόγω του πιστωτικού κινδύνου) οι οποίες περιορίζονται μερικώς από τη
μείωση των λειτουργικών εξόδων, στην οποία ευτυχώς και προέβησαν. Θετικό
στοιχείο αποτελεί η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας τόσο σε ατομική όσο και
σε ενοποιημένη βάση. Σε σύγκριση με το τέλος του 2009, τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά
τους αυξήθηκαν, ενώ το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό μειώθηκε
ελαφρά. Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2010 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ)
και ο Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (ΔΒΚ) διαμορφώθηκαν για το σύνολο των
τραπεζών σε 13,8% και 12,2%, αντίστοιχα, και για το σύνολο των τραπεζικών ομίλων
σε 12,2% και 10,9%, αντίστοιχα.

48

Περαιτέρω πρόκληση αποτελεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την
κεφαλαιακή βάση και τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων (παρά την μέχρι τώρα
ικανοποιητική επίδοση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας), και οι μεγάλες αλλαγές
που επέρχονται στο πλαίσιο ρυθμιστικών κανόνων και εποπτείας των τραπεζών.
Είναι στην διακριτική ευχέρεια των τραπεζών, να λάβουν τις ορθές αποφάσεις και να
διενεργήσουν τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε να βγουν όσο το δυνατόν αλώβητες από
τη διεθνή συγκυρία. Μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα στην εγχώρια και διεθνή οικονομία, δεδομένων των συνθηκών
δημοσιονομικής κρίσης και μακροοικονομικής ύφεσης αντίστοιχα.

Δ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Νομοθετικό Πλαίσιο
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά
και όλων των χρηματοοικονομικών οργανισμών, εξαρτάται από τη χώρα που
εδρεύουν. Ομοίως ισχύει και για τις διατάξεις που αφορούν στις συγχωνεύσεις και
εξαγορές. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διαφορές στα υποκείμενα δικαίου από
χώρα σε χώρα, ωστόσο η Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε. έχει απορροφήσει κατά το
μεγαλύτερο μέρος, τις σχετικές οδηγίες αλλά και τους κανονισμούς της.
Τον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του διεθνούς θεσμικού πλαισίου για το
χρηματοπιστωτικό χώρο έχει διαδραματίσει και εξακολουθεί η Επιτροπή της
Βασιλείας40, η οποία ιδρύθηκε το 1975, και σχηματίζεται πλέον με τη συμμετοχή
ανώτερων στελεχών εποπτικών αρχών και κεντρικών τραπεζών 13 χωρών (Βέλγιο,
Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία,
40

Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία ιδρύθηκε στο τέλος του 1974, σε μια
περίοδο που το διεθνές νομισματικό σύστημα πέρασε από το καθεστώς των σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών στο καθεστώς της ελεύθερης διακύμανσης των συναλλαγματικών
ισοτιμιών, από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των 10 κρατών (G 10). Την
Επιτροπή της Βασιλείας υποστηρίζει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International
Settlements). Η Επιτροπής της Βασιλείας προσπαθεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διαμόρφωση ισοδύναμων όρων ανταγωνισμού, κυρίως σε
διεθνές επίπεδο, αφενός μεν μεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζών και, αφετέρου,
μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Το ισχύον σύστημα
κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών
(από το οποίο έχει επηρεαστεί η ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία και μέσω αυτής η νομοθεσία των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) διαμορφώθηκε σταδιακά από τον Ιούλιο του 1988, όταν
δημοσιεύτηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (International Convergence
of Capital Measurement and Capital Standards). Το Σύμφωνο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
το 1996.
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Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ). Η Επιτροπή δεν έχει τη μορφή
υπερεθνικής εποπτικής αρχής και τα συμπεράσματά της δεν έχουν δεσμευτική νομική
ισχύ. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τις Διεθνείς Συνθήκες-Προτάσεις της
Επιτροπής της Βασιλείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συλλογικό όργανο της ΕΕ,
και η Ελλάδα, μεμονωμένα ως κράτος, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες
εποπτικές αρχές, διαμορφώνουν το κοινοτικό και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο
αντίστοιχα, για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Παρακάτω παρατίθενται οι βασικοί νόμοι και διατάξεις που διέπουν τις Σ/Ε, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε.

1.1. Ελληνική Νομοθεσία: α) Νόμος 3461/2006 και β) Άλλες διατάξεις
Παλαιότερα στην Ελλάδα, ο νόμος απαιτούσε να γίνεται αποτίμηση των υπό εξαγορά
εταιριών σε πραγματικές τιμές από τη Διεύθυνση Εμπορίου, ενώ πλέον, οι
επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την ορθή αποτύπωση της εικόνας τους, και οι
ορκωτοί ελεγκτές για τον έλεγχο ορθότητας. Η εξαγοραζόμενη εταιρία οφείλει να
συντάσσει ισολογισμό για την τελευταία λογιστική περίοδο πριν τη συγχώνευση ή
εξαγορά, ενώ όλες οι μετέπειτα συναλλαγές της καταχωρούνται στον ισολογισμό της
ενοποιημένης εταιρίας.
Στην Ελλάδα, οι συγχωνεύσεις προτιμώνται έναντι των εξαγορών, καθώς θεωρούνται
«επιδοτούμενες» από το κράτος λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων που
προσφέρονται. Επιπλέον, με το Ν2166/1993, καταργείται η αποτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων των απορροφούμενων εταιρειών, ενώ προστίθεται ρύθμιση
που επιτρέπει δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών ισοδύναμων με το 10% των
πραγματοποιηθέντων κερδών για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας, με την
προϋπόθεση διπλασιασμού του ενεργητικού λόγω της συγχώνευσης.
α) Νόμος 3461/2006
Ο νόμος 3461/2006 είχε σκοπό την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας
(απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της συν.2/258/5.12.2002) προς τις διατάξεις
της υπ' αριθμ. 2004/25/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχε νομική
ισχύ από την ημέρα δημοσιοποίησής του στο Φ.Ε.Κ.(30/05/2006). Η ψήφισή του από
το Ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε ώστε η ελληνική κεφαλαιαγορά να αποκτήσει ένα
σύγχρονο και δίκαιο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις Σ/Ε. Στο άρθρο 2 παρέχονται
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ορισμοί εννοιών για τους σκοπούς του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις του νόμου
εφαρμόζονται σε δημόσιες προτάσεις για την απόκτηση κινητών αξιών εταιρείας της
οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και το σύνολο ή ένα μέρος των
αξιών αυτών είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην
Ελλάδα κατά την ημέρα δημοσιοποίησης της απόφασης για υποβολή δημόσιας
πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου. Σημειώνεται ότι η
εφαρμογή της σχετικής οδηγίας δεν ήταν υποχρεωτική, ωστόσο η Ελλάδα προέβη
στην πλήρη επικύρωσή της με τον παραπάνω νόμο. Ο νόμος ως έχει παρατίθεται
αυτούσιος στο Παράρτημα, Υποενότητα 3.

β) Άλλες διατάξεις:
1. Τα άρθρα 68-80 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή
τους σύμφωνα με το Π.Δ.498/87 (προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην
Τρίτη Οδηγία της Ε.Ο.Κ.).
2. Το Ν.Δ. 1297/72 και τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993 που αναφέρονται στις
συγχωνεύσεις όλων των εταιρικών μορφών (και ατομικών επιχειρήσεων σε
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
3. Τα άρθρα 54-55 του Ν.3190/1955 για συγχώνευση εταιριών με μορφή Ε.Π.Ε.
4. Το άρθρο 16 του Ν.2515/1997 (μετά την αντικατάσταση του Ν.2292/1953)
που ρυθμίζει τις Σ/Ε των πιστωτικών ιδρυμάτων.
5. Το άρθρο 9 του Ν.2992/2002 που παρέχει φορολογικά κίνητρα στις
συγχωνευόμενες εταιρίες.
6. Το άρθρο 16 του Ν.3091/2002 που επιτρέπει την απόσβεση υπεραξίας
εξαγοράς για τις εταιρίες που απορρόφησαν άλλες εταιρίες σύμφωνα με τους
νόμους Ν.2166/1993 και Ν.2515/1997.

1.2. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: Οδηγία 2004/25/ΕΚ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε μια προσπάθειά ελέγχου του θεσμικού πλαισίου των
συγκεντρώσεων προέβη στη θέσπιση41 της υπ' αριθμ. 2004/25/ΕΚ Οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με
41

Περισσότερο πληροφοριακό υλικό και αυτούσιες οι οδηγίες της ΕΕ βρίσκονται στο διαδικτυακό
τόπο ec.europa.eu.
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τις Δημόσιες Προτάσεις Αγοράς Κινητών Αξιών (άρθρο 1). Η συγκεκριμένη Οδηγία,
την οποία απορρόφησε και η Ελλάδα το 2006 με την ψήφιση του νόμου 3461/06,
παρατίθεται μεταφρασμένη στο Παράρτημα, Υποενότητα 3.
Πέραν της παραπάνω οδηγίας, η Ε.Ε. έχει προβεί στη θέσπιση και άλλων διατάξεων,
όπως ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραμμές μέσω του αρμόδιου οργάνου της που
είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αλλιώς Κομισιόν (European Commission).

2. Εποπτικό πλαίσιο
Πέραν του νομοθετικού πλαισίου, μια Σ/Ε καθορίζεται και από τους φορείς
εποπτείας. Σε κάθε χώρα διαφέρουν τα εποπτικά όργανα, ωστόσο για τις Σ/Ε που
λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα είναι οι εξής:
1.

Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)

2.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: α) Ελλάδα, β) Ευρωπαϊκή Ένωση

3.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Υπ. Αν.)

2.1. Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος42 ασκεί εποπτεία σε όλα τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα
σύμφωνα με τον Νόμο 3601/2007 και με βάση το νέο πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙ», μετά
την ενσωμάτωσή του στην ελληνική νομοθεσία, αλλά και με το κανονιστικό πλαίσιο
που έχει δημιουργήσει η ίδια σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τον έλεγχο
της κεφαλαιακής επάρκειας, της ρευστότητας, της αποτελεσματικότητας της
εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και τη διαφάνεια των όρων συναλλαγών. Είναι
υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, έως και
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μιας τράπεζας. Επιπλέον, η ΤτΕ είναι μέλος του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), που αποτελείται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρώνμελών της Ε.Ε. Εφόσον η Ελλάδα ανήκει στην Ε.Ε. όλες οι λειτουργίες των
τραπεζικών ιδρυμάτων καθορίζονται από την ελληνική τραπεζική νομοθεσία, σε

42

Χρήσιμα στοιχεία παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΤτΕ www.bankofgreece.gr.

52

συνδυασμό με τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
H Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ) της Τράπεζας της Ελλάδος
είναι επιφορτισμένη με την άσκηση της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών και
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερότητας και
της εύρυθμης λειτουργίας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το θεσμικό
πλαίσιο για την άσκηση της εποπτείας έχει κατά κύριο λόγο διαμορφωθεί από την
ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία με τη σειρά της είναι
συμβατή με τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος 3601/2007 (όπως
τροποποιήθηκε από τους ν.3693/2008, ν.3746/2009, ν.3862/2010 , 4002/2011 και
4021/2011) και οι Πράξεις Διοικητή 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007,
2646/2011, 2592/2007, 2645/2011, 2594/2007, 2595/2007, 2635/2010 συνιστούν το
πλαίσιο εποπτείας (Βασιλεία ΙΙ). Επιπλέον, στο θεσμικό εποπτικό πλαίσιο
περιλαμβάνονται και οι Πράξεις Διοικητή , 2577/2006, 2595/2007 και 2597/2007 που
αφορούν τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι αποφάσεις ΕΤΠΘ
281/17.03.2009, 285/6/9.7.2009 και 290/12/11.11.2009 που αφορούν την πρόληψη
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση των
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
και λοιπά θέματα.
Ειδικότερα, ο ν. 3601/2007, όπως ισχύει, και οι ανωτέρω ΠΔ/ΤΕ σχετικά με το
πλαίσιο εποπτείας «Βασιλεία ΙΙ» αποτελούν ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη
των αντίστοιχων διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ,και 2007/64/ΕΚ,
2009/111/ΕΚ (CRD II) και 2010/76/ΕΕ (CRD III) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2009/27/ΕΚ και 2009/83/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Με το ν. 4021/2011 ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ (CRD II)
οι οποίες αφορούν τροποποιήσεις του ν. 3601/2007 και συνίστανται κυρίως στα εξής:


ορίζεται η έννοια των σημαντικών υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων



καθιερώνεται ο θεσμός του «σώματος εποπτών» (ομάδα συγκροτούμενη από
τις εποπτικές αρχές πιστωτικών ιδρυμάτων με παρουσία σε άλλα κράτη-μέλη
ή τρίτες χώρες, μέσω θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος ή σημαντικού
υποκαταστήματος)
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καθιερώνεται η υποχρέωση υιοθέτησης των κατευθυντήριων γραμμών,
προτύπων, συστάσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής με γνώμονα τη
σύγκλιση των εποπτικών μέσων και μεθόδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
θεσπίζεται η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος να συμμετέχει στις
δραστηριότητές της



καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας των αρμόδιων εποπτικών αρχών και
λήψης απόφασης σε περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με παρουσία σε
διαφορετικά κράτη-μέλη σε καιρούς ομαλής λειτουργίας ή κρίσεων.

Οι λοιπές διατάξεις της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ (CRD II) οδήγησαν στην
αντικατάσταση ή/και τροποποίηση προϋπάρχουσων κανονιστικών διατάξεων.
Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι ΠΔ/ΤΕ 2630-2631-2632-2633-2634-2635/29.10.2010,
που αφορούν αντίστοιχα: α) τον ορισμό των Ιδίων Κεφαλαίων, β) την εφαρμογή της
Τυποποιημένης Προσέγγισης, της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων και τον
λειτουργικό κίνδυνο, γ) τη δημοσιοποίηση στοιχείων (Πυλώνας ΙΙΙ), δ) την
τιτλοποίηση, ε) τους κινδύνους αγοράς και αντισυμβαλλομένου, και στ) τα μεγάλα
χρηματοδοτικά ανοίγματα.
Επιπλέον, με το ν. 4021/2011:
α) Ενσωματώνονται ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ (CRD III), σχετικά
με τα μέτρα του Πυλώνα ΙΙ (ν. 3601/2007, άρθρο 62, παρ. 2), και με τα κριτήρια που
λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου των ιδίων
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων (ν. 3601/2007, άρθρο 62, παρ. 4).
β) Υιοθετούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ για τη ρύθμιση έκδοσης
ηλεκτρονικού χρήματος και την εποπτεία της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος. Οι
διατάξεις του κεφ. Ι του ν. 3601/2007 που αναφέρονται στα ιδρύματα ηλεκτρονικού
χρήματος (άρθρα 51-59) καταργούνται δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις τα
Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος παύουν να είναι πιστωτικά ιδρύματα και
εντάσσονται πλέον στην κατηγορία των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
γ) Ενισχύεται το πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσπίζονται μέτρα
εξυγίανσης εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος επί αυτών, με στόχο την
αποτελεσματική διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Ειδικότερα,
ενισχύονται σημαντικά οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
προκειμένου να αντιμετωπισθεί έγκαιρα η μη συμμόρφωση ή ο κίνδυνος μη
54

συμμόρφωσης πιστωτικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις του νόμου και των σχετικών
αποφάσεών της, και εξειδικεύεται περαιτέρω το ισχύον καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης.
Επιπρόσθετα,

με

την

ΠΔ/ΤΕ

2651/20.1.2012,

επανακαθορίζονται

και

συμπληρώνονται οι υποχρεώσεις περιοδικής υποβολής εποπτικής φύσεως στοιχείων
και πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα, ορισμένα χρηματοδοτικά ιδρύματα και
τα ιδρύματα πληρωμών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και καθορίζονται τα πρόσωπα
που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα.
Συγκεκριμένα για τις Σ/Ε, τα πιστωτικά ιδρύματα που συγχωνεύονται είναι υπόχρεα
να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις περί συγχωνεύσεως αποφάσεις των
διοικητικών συμβουλίων τους, συνοδευόμενες από: α) το σχέδιο σύμβασης
συγχωνεύσεως και τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες αυτού εκθέσεις και β) το
πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας για το είδος και την έκταση των
εργασιών, καθώς και τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τις διαδικασίες
εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος που προέρχεται από τη συγχώνευση.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, εντός δύο μηνών από την υποβολή όλων των ανωτέρω
στοιχείων ή εντός έξι μηνών επί συγχώνευσης μέσω σύστασης νέου πιστωτικού
ιδρύματος, εγκρίνει ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.2. Επιτροπή Ανταγωνισμού
Με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1/2003 σε σχέση με την εφαρμογή
των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης
Λειτουργίας της Ε.Ε., καθιερώθηκε ένα σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων βάσει
του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών
δύναται να εφαρμόζουν τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε.,
στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία περί της προστασίας του
ανταγωνισμού.
Από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών
συναποτελούν ένα δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (European
Competition Network) που στόχο έχει την προάσπιση του ανταγωνισμού. Το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού αποτελεί έναν μηχανισμό για διαβουλεύσεις και
συνεργασία στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
55

Κοινότητας και δεν έχει οποιεσδήποτε αυτόνομες εξουσίες και αρμοδιότητες και ούτε
αποτελεί οργανισμό ή κάποια νομική οντότητα. Επίσης, οι εθνικές αρχές
ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη και η συνεργασία τους
βασίζεται στην αρχή της ισότητας, του σεβασμού και αλληλεγγύης.

α)

Ελλάδα:

Ελληνική

Επιτροπή

Ανταγωνισμού

(Hellenic

Competition

Commission)
H Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) είναι το όργανο, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την
εφαρμογή του Ν3959/11 για την "προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού" στην
Ελλάδα43. Η ΕΑ λειτούργησε αρχικά ως όργανο του Υπουργείου Εμπορίου και στη
συνέχεια απέκτησε: α) τη μορφή ανεξάρτητης αρχής με διοικητική αυτοτέλεια με τον
Ν2296/95, β) οικονομική αυτοτέλεια με τον Ν2837/2000 και γ) αρμοδιότητα
κανονιστικής παρέμβασης σε κλάδους της οικονομίας με τον Ν3959/11 (άρθρο 11).
Συγκεκριμένα για τις Σ/Ε, η ΕΑ έχει τον προληπτικό έλεγχο για την επίδραση στον
ανταγωνισμό συγκεντρώσεων επιχειρήσεων κατά τα προβλεπόμενα (άρθρα 5-10 του
Ν3959/11).
Επίσης, διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές της εξουσίες και οι αρμοδιότητες της στην
εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, συμφώνως προς τις διατάξεις του
Κανονισμού 1/2003. Στόχοι της είναι η διατήρηση/αποκατάσταση της υγιούς
ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή
και η οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια της χώρας, και
επιτυγχάνονται μέσω της καταπολέμηση των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν
τον ανταγωνισμό και καταλήγουν σε βλάβη των καταναλωτών, και περιορισμό των
φραγμών εισόδου στην αγορά, η οποία πρέπει να είναι ελεύθερη και ανοιχτή για όλες
τις επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, μια επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει τη συγκέντρωση μέσω
σχετικού εντύπου γνωστοποίησης συγκέντρωσης στη Γ.Δ. Ανταγωνισμού μέσα σε 30
εργάσιμες ημέρες (άρθρο 6, παρ.1 ν.3959/11) από την σύναψη της συμφωνίας ή τη
δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής που
εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης:
43

Η επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι www.epant.gr.
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Όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν
στη συγκέντρωση ανέρχεται στη παγκόσμια αγορά τουλάχιστο σε εκατό
πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ.



Δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η
καθεμία

χωριστά,

συνολικό

κύκλο

εργασιών

άνω

των

δεκαπέντε

εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά.
Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού επιβάλλει στο καθένα από τους υπόχρεους προς γνωστοποίηση
πρόστιμο ύψους τουλάχιστο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, (άρθρο 6, παρ. 4
ν.3959/11) το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του
συνολικού κύκλου εργασιών.
Επίσης, είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση: α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση
αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη
συγκέντρωση η κάθε μία από αυτές και β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πρόσωπα,
οι επιχειρήσεις ή οι ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο
σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων.
Αντίστοιχα, η απαγόρευση μιας συγκέντρωσης συντελείται όταν υπόκεινται σε
προηγούμενη γνωστοποίηση και μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό
στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα της σε συνάρτηση με τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών και κυρίως με τη δημιουργία ή
ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Σημειώνεται ότι συγκέντρωση που απαγορεύτηκε από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μπορεί να εγκριθεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης όταν η συγκέντρωση
παρουσιάζει γενικότερα οικονομικά πλεονεκτήματα, τα οποία αντισταθμίζουν τον
περιορισμό του ανταγωνισμού που θα προκύψει από τη συγκεκριμένη συγκέντρωση ή
κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και γενικότερου κοινωνικού
συμφέροντος.

β) Ευρωπαϊκή Ένωση: Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Directorate General for Competition)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), από κοινού με τις εθνικές αρχές
ανταγωνισμού, εφαρμόζει άμεσα τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. (άρθρα 10157

109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΣΛΕΕ), ώστε να
λειτουργούν αποτελεσματικότερα οι ευρωπαϊκές αγορές και να εξασφαλίζονται
ισότιμοι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις της Ε.Ε., και να
ωφελούνται, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις στα πλαίσια ανάπτυξης της
ευρωπαϊκής οικονομίας. Η αρμόδια υπηρεσία για την άσκηση αυτών των εξουσιών
είναι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής (Directorate General for
Competition).
Τα κυριότερα νομοθετικά κείμενα για αποφάσεις σχετικά με τις συγχωνεύσεις είναι ο
κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων και ο εκτελεστικός κανονισμός. Ο
κανονισμός περί των συγκεντρώσεων περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες για την
εκτίμηση των συγκεντρώσεων, ενώ ο εκτελεστικός κανονισμός αφορά τα
διαδικαστικά θέματα (κοινοποίηση, τις προθεσμίες, δικαίωμα να ακουστεί, κ.α.).
Στον τομέα των συγχωνεύσεων, τόσο οι ανακοινώσεις όσο και οι κατευθυντήριες
γραμμές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ερμηνεία του κανονισμού
συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης "βέλτιστες πρακτικές" (Best
Practice Guidelines,) οι οποίες αφορούν τη σχέση μεταξύ της ομάδας των
συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και τρίτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (προ
της κοινοποίησης επαφές, συναντήσεις, την παροχή των εγγράφων, κ.α.). Για την
παροχή καλύτερων κατευθύνσεων για τα μέρη, όταν πρόκειται να κάνουν δεσμεύσεις,
η Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει κείμενα-πρότυπα για τις δεσμεύσεις εκποίησης
και για τις εντολές διαχειριστή και μια επεξηγηματική κατευθυντήρια γραμμή44.

2.3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με
λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια45. Στόχος της είναι η εξυπηρέτηση του
δημόσιου συμφέροντος, μέσω της διασφάλισης της ακεραιότητας της αγοράς, του
περιορισμού του συστηματικού κινδύνου και της προστασίας του επενδυτικού κοινού
με την προώθηση της διαφάνειας Η ΕΚ είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία
τήρησης των διατάξεων του νόμου 3461/2006 και της εν γένει διαδικασίας της
δημόσιας πρότασης (άρθρο 4). Ωστόσο, όταν η δημόσια πρόταση αφορά κινητές
44

Βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού: ec.europa.eu/dgs/competition, καθώς
επίσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της πολιτικής ανταγωνισμού ec.europa.eu/competition.
45
Περαιτέρω πληροφόρηση δίνεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚ www.hcmc.gr.
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αξίες εταιρίας, η οποία δεν έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του
άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου (βλ. Παράρτημα, Περίοδος 3). Επίσης,
έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (επίπληξη, χρηματικό
πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόμενα νομικά και
φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά.
Η ελληνική ΕΚ αποτελεί ενεργό μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών
Αρχών της Κεφαλαιαγοράς (Committee of European Securities Regulators-C.E.S.R.)
και του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO).

2.4. Υπουργείο Ανάπτυξης (Υπ. Αν.)
Η διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως (Τμήμα Β) της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου46, που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας είναι υπεύθυνη για τη χάραξη της πολιτικής και την εποπτεία με βάση τις
διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 (άρθρο 51) «περί Ανωνύμων Εταιρειών», που
συμπεριλαμβάνει και τα πιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, σε συνδυασμό με την
κείμενη τραπεζική νομοθεσία (Ν2076/92, κ.α.), ασκεί την εποπτεία επί των
πιστωτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας, των οποίων το μητρώο τηρείται, σύμφωνα με
το άρθρο 7β παρ. 8 του ίδιου νόμου στο υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία
Εμπορίου). Ευθύνη της διεύθυνσης είναι και η έγκριση συγχώνευσης, διάσπασης,
απόσχισης κλάδου ανωνύμων εταιριών.

46

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Ανάπτυξης
www.ypan.gr καθώς και στη διεύθυνση της Γενικής γραμματείας Εμπορίου www.gge.gr.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΥΡΙΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & ΕΞΑΓΟΡΩΝ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ορισμένες πτυχές της δραστηριότητας των
Σ/Ε, ώστε να γίνει κατανοητή η φύση των Σ/Ε και η σημασία τους. Εύλογη είναι η
γέννηση σαφών ερωτημάτων όπως ποιοι είναι οι λόγοι πραγματοποίησης μιας Σ/Ε, τι
συμβάλει στην επιτυχή ή ανεπιτυχή δημιουργία της, και αν τελικά είναι αποδοτική
μια Σ/Ε για μια επιχείρηση.
Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά
βασιζόμενη στην εμπειρική βιβλιογραφία (όπως αυτή παρουσιάστηκε εκτενώς στην
Ενότητα 1), με ιδιαίτερη έμφαση στο τι συμβαίνει στον τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο,
υπογραμμίζεται ότι η κάθε εταιρία αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση και δεν είναι
δυνατόν να εφαρμόζονται όλα τα αίτια και όλοι οι λόγοι που θα αναλυθούν
παρακάτω. Η ακόλουθη παρουσίαση αποτελεί περισσότερο περιγραφή του γενικού
πλαισίου που διέπει τις Σ/Ε, παρά ερμηνεία κάθε μιας ξεχωριστά (όπως πρέπει να
εξετάζονται οι Σ/Ε κατά περίπτωση).

Α. ΑΙΤΙΑ - ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το βασικότερο ερώτημα που τίθεται είναι για τον ίδιο τον λόγο ύπαρξης των Σ/Ε,
δηλ. ποια είναι τα αίτια που οδηγούν μια εταιρία στη πραγματοποίηση μιας Σ/Ε.
Πλήθος παραγόντων που συντελούν στη δημιουργία μιας Σ/Ε περιγράφεται στην
εμπειρική βιβλιογραφία. Συχνά η επικέντρωση μόνο σε ποσοτικά μεγέθη αποβαίνει
λανθασμένη, ενώ η θέσπιση ποιοτικών και περισσότερο διαχρονικών κριτηρίων
εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο της επιχείρησης όσο και των
εργασιακών σχέσεων. Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση (Πίνακας 3.1) των
βασικών κινήτρων που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε μια στρατηγική ανάπτυξης μέσω
Σ/Ε και έπεται η ανάλυσή τους47. Σημειώνεται ότι δε γίνεται διαχωρισμός στις
υπόλοιπες επιχειρήσεις και στον τραπεζικό κλάδο παρά μόνο επισημάνσεις, καθότι τα
γενεσιουργά αίτια μιας Σ/Ε είναι ως επί το πλείστον κοινά, έστω κι αν δεν
συνυπάρχουν σε μια Σ/Ε όλα ταυτόχρονα.

47

Β. Παπαδάκης, 2002, "Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία", Εκδόσεις
Μπένου, Τόμος Α’, 4η Έκδοση, σελ.406-411.

60

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: «Βασικά αίτια-κίνητρα ανάπτυξης μιας επιχείρησης μέσω Σ/Ε»
ΑΙΤΙΑ - ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ Σ/Ε
1

Επίτευξη Συνεργειών (λειτουργικό, διοικητικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο)

2

Αύξηση της δύναμης στην αγορά

3

Αύξηση του μεριδίου αγοράς (market penetration strategy)

4

Υπέρβαση εμποδίων εισόδου

5

Ανάπτυξη νέων προϊόντων

6

Αύξηση διαφοροποίησης

7

Αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισμού

8

Εξάλειψη μειωμένης αποδοτικότητας επιχείρησης-στόχου

9

Μείωση υπερβάλλουσας ρευστότητας επιχείρησης-αγοραστή

10

Διοικητική Αλαζονεία

1. Επίτευξη Συνεργειών
Η επίτευξη συνεργειών από τη Σ/Ε αυξάνει την αποτελεσματικότητα γιατί γίνεται
συνδυασμός των πόρων των υπό Σ/Ε επιχειρήσεων και οδηγεί σε μείωση του κόστος
των προϊόντων της νέας επιχείρησης. Διακρίνονται τρία επίπεδα συνεργειών ανάλογα
με το είδος των επιμέρους λειτουργιών: α) λειτουργικό, β) διοικητικό και γ)
χρηματοοικονομικό.
Σχετικά με το λειτουργικό επίπεδο (operational synergies), οι συνέργειες προκύπτουν
από τις οικονομίες κλίμακας (economies of scale), τις οικονομίες φάσματος ή εύρους
(economies of scope) και τις οικονομίες μάθησης και εμπειρίας (economies of
learning/experience curve). Οι πρώτες επιτυγχάνονται κυρίως στις οριζόντιες Σ/Ε,
ενώ οι δεύτερες και οι τρίτες σε συσχετισμένες και ασυσχέτιστες Σ/Ε και προκύπτουν
από το συνδυασμό και την αλληλοσυμπλήρωση των πόρων, νέων εξειδικευμένων ή
έντονα διαφοροποιημένων προϊόντων/υπηρεσιών. Σχετικά με τις κάθετες Σ/Ε,
παρουσιάζουν επίσης λειτουργικές συνέργειες από την εσωτερίκευση των εργασιών.
Συγκεκριμένα για τις οικονομίες κλίμακας, προκύπτουν από το αυξημένο μέγεθος της
επιχείρησης και την εκμετάλλευση της μείωσης του κόστους. Επιτυγχάνονται στη
διαχείριση των αποθεμάτων, την αγορά α΄ υλών, στον τομέα παραγωγής, στη
διανομή, στην προβολή, στην έρευνα και ανάπτυξη. Σε περιπτώσεις οριζόντιων Σ/Ε,
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η μείωση του κόστους από την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας είναι πολύ
υψηλή.
Συγκεκριμένα για τις οικονομίες φάσματος, προκύπτουν από την καθετοποίηση της
παραγωγής και την ενσωμάτωση στο σύστημα των προμηθευτών και διανομέων,
μειώνοντας έτσι το κόστος των μεσαζόντων.
Σχετικά με το διοικητικό επίπεδο (managerial synergies), οι συνέργειες προκύπτουν
από τη σύμπραξη των ικανοτήτων των διοικητικών στελεχών ή από την
αντικατάστασή τους (περίπτωση αναποτελεσματικού management). Η ύπαρξη
εξειδικευμένων ικανοτήτων (specific capabilities) λειτουργεί καλύτερα στις
οριζόντιες ή κάθετες συγκεντρώσεις ενώ η ύπαρξη γενικών ικανοτήτων (generic
capabilities) στις ασυσχέτιστες συγχωνεύσεις.
Γενικά, με όλες τις συνέργειες γίνεται συνδυασμός και αλληλοσυμπλήρωση των
πόρων, από τις α΄ ύλες μέχρι το διοικητικό προσωπικό.
Σχετικά με το χρηματοοικονομικό επίπεδο (financial synergies), οι συνέργειες
προκύπτουν από την αυξημένη δανειακή ικανότητα (increased debt capacity) της
νεοσύστατης εταιρίας, τη διαφορά μεταξύ πλεοναζόντων ταμειακών ροών (excess
cashflows) της εταιρίας-αγοραστή και των επενδυτικών ευκαιριών της εταιρίαςστόχου, και τέλος, τις φορολογικές εξοικονομήσεις (tax savings). Η πρώτη προκύπτει
από την πιθανή διαφορά του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης των δυο εταιριών ή από
τη μειωμένη συσχέτιση των ταμειακών ροών στην περίπτωση των conglomerates
mergers (ονομαζόμενο ως co-insurance effect) και η τελευταία προκύπτει από
φοροαπαλλαγές και άλλα κίνητρα που δίνει το κράτος ή από τη μεταφορά ζημιών από
τη μια επιχείρηση στην άλλη με σκοπό τη μείωση του πραγματικού φορολογικού
συντελεστή.

Οι

χρηματοοικονομικές

συνέργειες

εμφανίζονται

σε

Σ/Ε

μη

συσχετισμένων δραστηριοτήτων (conglomerates).

2. Αύξηση της δύναμης στην αγορά
Άλλη αιτία πραγματοποίησης μιας Σ/Ε είναι η αύξηση της δύναμης στην αγορά για
την νέα επιχείρηση, που αποσκοπεί στην πραγματοποίηση μονοπωλιακών κερδών
(έλεγχος τιμών). Παρατηρείται αύξηση των κερδών που επιτυγχάνεται μέσω αύξησης
της τιμής των προϊόντων λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Παρατηρείται κυρίως στις
κάθετες Σ/Ε.
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Για παράδειγμα, η εξαγορά μιας επιχείρησης (ανάπτυξη μέσω Σ/Ε) αποτελεί πιο
γρήγορη επέκταση της επιχείρησης από τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής
(ανάπτυξη με ίδια μέσα). Όπως επίσης, προτιμάται η στρατηγική των εξαγορών σε
νεοσύστατες ή υπό διαμόρφωση αγορές, όπου με την ταχύτατη επέκταση κατορθώνει
να εδραιωθεί στον κλάδο. Συγκεκριμένα για τον τραπεζικό τομέα, η απορρύθμιση του
συστήματος και η τεχνολογική επανάσταση οδήγησε πολλές τράπεζες διεθνώς να
δημιουργήσουν συγχωνεύσεις για να διατηρήσουν τη δυναμική τους.

3. Αύξηση του μεριδίου αγοράς (market penetration strategy)
Αύξηση του μεριδίου αγοράς με γρήγορο τρόπο γίνεται μέσω Σ/Ε, και είναι άλλη μια
αιτία υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης μέσω Σ/Ε. Συνοδεύεται από αύξηση
της δύναμης της νέας εταιρίας στην αγορά, λόγω αύξησης του μεγέθους της και της
δίνει το εχέγγυο για καλύτερη διαπραγμάτευση απέναντι στον ανταγωνισμό, στους
πελάτες-προμηθευτές

και

τη

δυνατότητα

επίτευξης

μεγαλύτερων

κερδών,

αντιμετώπισης υποκατάστατων προϊόντων και δημιουργίας εμποδίων εισόδου για
νέους ανταγωνιστές. Επίσης, η αύξηση του μεριδίου αγοράς δίνει τη δυνατότητα στη
νέα εταιρία να προσελκύσει ικανότερο ανθρώπινο δυναμικό και να επιδιώξει ΣΣ ή
Σ/Ε από θέση ισχύος.

4. Υπέρβαση εμποδίων εισόδου
Μια εταιρία για να δραστηριοποιηθεί σε ένα κλάδο θα πρέπει να υπερβεί τα εμπόδια
εισόδου, όπως αυξημένα κόστη για εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, διαφήμιση και
προώθηση των προϊόντων. Στόχος είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας ώστε να
μειωθεί το κόστος του προϊόντος και άρα η τιμή του να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ένα
ακόμη εμπόδιο εισόδου είναι ο αυξημένος ανταγωνισμός στον κλάδο, που
ξεπερνιέται μέσω της Σ/Ε της εταιρίας-αγοραστή με μια εταιρία-στόχο που ήδη
δραστηριοποιείται στον κλάδο, γιατί έχει γνώση της αγοράς και των προτιμήσεων
των καταναλωτών, επαρκές δίκτυο διανομής και εξασφαλισμένη πελατεία (brand
loyalty). Παράδειγμα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου αποτελεί η περίπτωση της
Τράπεζας Πειραιώς, που προέβηκε σε εξαγορά της αμερικανικής τράπεζας Marathon
Bank, ώστε να εξυπηρετήσει τους έλληνες μετανάστες μέσω του εγκατεστημένου
δικτύου διανομής της τελευταίας (1998).
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5. Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και του χρόνου
ανάπτυξής τους επιτυγχάνεται μέσω Σ/Ε. Μια εταιρία που επιθυμεί να εισάγει ένα
καινοτόμο προϊόν ή να κάνει διαφοροποίηση της παραγωγικής αλυσίδας της θα
προτιμήσει τη στρατηγική εξαγοράς, έστω και με καταβολή υψηλού τιμήματος, παρά
την ανάληψη του κινδύνου δημιουργίας του προϊόντος από την αρχή, που είναι
χρονοβόρα μέχρι την απόδοση κερδών. Έτσι η στρατηγική ανάπτυξης μέσω Σ/Ε
αποφέρει αποτελέσματα πιο γρήγορα και σε κάποιο βαθμό υποκαθιστά την ανάγκη
μιας επιχείρησης για την εισαγωγή καινοτόμου προϊόντος.

6. Αύξηση διαφοροποίησης
Άλλος ένας παράγοντας πραγματοποίησης μιας Σ/Ε είναι η επιθυμία μιας επιχείρησης
για αύξηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της. Επειδή η είσοδος σε νέες
αγορές ενέχει κινδύνους, κυρίως όταν τα στελέχη δεν έχουν τεχνικές γνώσεις για τον
κλάδο στον οποίο επιθυμούν να εισέλθουν, είναι προτιμότερη και πιο ασφαλής
επένδυση η εξαγορά μιας ήδη εγκατεστημένης εταιρίας-στόχου. Επιτυγχάνεται έτσι
και το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλ. αύξηση της διαφοροποίησης (με σκοπό τη μείωση
της εποχικότητας των πωλήσεών της και της ευαισθησίας των εσόδων στις συνθήκες
της αγοράς, καθώς και τη μεγαλύτερη αφοσίωση της πελατείας της), ενώ ταυτόχρονα
απολαμβάνει τη γνώση των στελεχών της εταιρίας-στόχου και της εγκατεστημένης
παραγωγικής διαδικασίας.

7. Αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισμού
Μια εταιρία προκειμένου να αποφύγει τον έντονο ανταγωνισμό στον κλάδο της
προτιμά τη δραστηριοποίηση σε ένα νέο κλάδο. Η επέκτασή της σε άλλες σχετικές
και μη αγορές μειώνει την εξάρτηση της από τον κλάδο αρχικής δραστηριοποίησης.
Εδώ διακρίνονται πολλές περιπτώσεις μη συσχετισμένης διαφοροποίησης.

8. Εξάλειψη μειωμένης αποδοτικότητας επιχείρησης-στόχου
Με τη Σ/Ε της εταιρίας-στόχου επιτυγχάνεται η μεταφορά σε αυτή πόρων ή
διοικητικών και άλλων ικανοτήτων της εταιρίας-αγοραστή. Με τον τρόπο αυτό, η νέα
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εταιρία είναι πιο λειτουργική και απολαμβάνει τα οφέλη από τη συνεργασία (π.χ.
πώληση νέων προϊόντων μέσω του δικτύου διανομής της εταιρίας-στόχου).

9. Μείωση υπερβάλλουσας ρευστότητας επιχείρησης-αγοραστή
Η ύπαρξη υπερβάλλουσας ρευστότητας της επιχείρησης-αγοραστή την οδηγεί σε
ανάγκη για επένδυσή των επιπλέον χρημάτων, και η Σ/Ε αποτελούν προσοδοφόρα
επενδυτική ευκαιρία. Κατά συνέπεια, η επιχείρηση-αγοραστής προβαίνει στη
στρατηγική εξαγοράς για να αυξήσει την αποδοτικότητά της.

10. Διοικητική Αλαζονεία
Συχνό κίνητρο πραγματοποίησης μιας Σ/Ε είναι η αλαζονεία των διοικητικών
στελεχών (managerial hybris), που επιθυμούν τη Σ/Ε για προσωπικό όφελος (γόητρο,
προαγωγή, κ.α.) καταπατώντας τα συμφέροντα των βασικών ομάδων ενδιαφέροντος
(stakeholders). Ο υπέρμετρος εγωισμός για τη διοίκηση μιας μεγαλύτερης εταιρίας
και η αλαζονεία ότι μπορούν να διοικήσουν την επιχείρηση-στόχο καλύτερα από τα
δικά της στελέχη τους οδηγούν στην επιλογή στρατηγικών Σ/Ε, ανεξαρτήτως αν
ταιριάζει με το όραμα και τις δυνατότητες της εταιρίας τους. Η μεγαλύτερη
αλαζονεία των στελεχών έγκειται κυρίως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
όπου οι διαφαινόμενες συνθήκες για την επικείμενη Σ/Ε δεν είναι ευνοϊκές, ωστόσο
επιμένουν στην στρατηγική επιλογή της εξαγοράς της εταιρίας-στόχου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ/Ε
Η νομική διαδικασία που ακολουθεί μια επιχείρηση με βάση το Κ.Ν.2190/1920, όπως
ισχύει σήμερα με το Π.Δ.498/87, για τη διενέργεια μιας Σ/Ε αποτελείται από επτά
στάδια, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
διαδικασία που ακολουθεί μια επιχείρηση κατά το σχεδιασμό (πριν) αλλά και κατά
την υλοποίηση (μετά) της στρατηγικής των Σ/Ε. Εξάλλου, η Σ/Ε είναι μια διαδικασία
στρατηγικής σημασίας για μια επιχείρηση και για το λόγο αυτό πρέπει να σχεδιάζεται
ορθά και προσεκτικά, όπως επίσης και να αξιολογείται για την πορεία της εφόσον
έχει συντελεστεί. Η διαδικασία όπου μελετάται μια Σ/Ε διαχωρίζεται σε πέντε
διακριτά στάδια.
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1. Νομική Διαδικασία48, 49
ΣΤΑΔΙΟ 1: Κατάρτιση εγγράφου Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως (Σ.Σ.Σ.) και
εκθέσεων των Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιριών επί του σχεδίου αυτού.
Το άρθρο 69 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζει το περιεχόμενο του Σ.Σ.Σ. που είναι ο λόγος
συγχώνευσης των εταιριών, η μορφή της νέας εταιρίας, η σχέση ανταλλαγής, κ.α. Το
Σ.Σ.Σ. και οι εκθέσεις των Δ.Σ. οφείλουν να καταχωρηθούν στο Μ.Α.Ε. οπωσδήποτε
2 μήνες πριν τις Γ.Σ. των μετόχων των εταιριών κατά την οποία θα αποφανθούν για
την επικείμενη συγχώνευση ενώ, το πρώτο οφείλει επιπλέον να δημοσιοποιηθεί στο
ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε..
ΣΤΑΔΙΟ 2: Εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
των υπό συγχώνευση εταιριών από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και κατάρτιση
έκθεσης επί αυτών
Τα υπό εξέταση στοιχεία είναι το ενεργητικό και παθητικό, με βάση τα οικονομικά
στοιχεία των ισολογισμών, τα οποία για τα πιστωτικά ιδρύματα είναι δημοσιευμένα
όπως υποχρεούνται από το νόμο.
ΣΤΑΔΙΟ 3: Δημοσίευση περίληψης του Σ.Σ.Σ. σε οικονομική εφημερίδα και παροχή
εγγυήσεων στους πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιριών.
Εάν δεν προβούν στην παροχή εγγυήσεων οι υπό συγχώνευση εταιρίες, οι πιστωτές
τους έχουν δικαίωμα απαίτησής τους εντός μηνός από τη δημοσίευση του Σ.Σ.Σ..
ΣΤΑΔΙΟ 4: Πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με το Σ.Σ.Σ. και την οικονομική
κατάσταση των συγχωνευόμενων εταιριών.
Η πληροφόρησή τους οφείλει να γίνει σε διάστημα τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη
Γ.Σ. των μετόχων.
ΣΤΑΔΙΟ 5: Έγκριση του Σ.Σ.Σ. από τις Γ.Σ. των μετόχων των συγχωνευόμενων
εταιριών.
Σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του Κ.Ν.2190/1920, η Γ.Σ. πρέπει να εγκρίνει με
αυξημένη απαρτία ( δηλ. τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και τις
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Σινανιώτη-Μαρούδη Α., 2004, "Εμπορικό Δίκαιο", Τόμος 1, Γενικό Μέρος, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα,
σελ. 302-303 και Ρόκας Ν.Κ., 1996, "Εμπορικές Εταιρίες", Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ. 308-310.
49
Κυριαζής Δ., 2007, "Συγχωνεύσεις και Εξαγορές", Εκδόσεις Κων. Σμπίλια και ΣΙΑ Ο.Ε., σελ. 210211.
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αναγκαίες τροποποιήσεις όπως αύξηση κεφαλαίων, αλλαγή καταστατικών των
εταιριών, κ.τ.λ.
ΣΤΑΔΙΟ 6: Έγκριση του Σ.Σ.Σ. από τον Υπουργό Ανάπτυξης (αρμόδια νομαρχία)
και δημοσίευση της συγχώνευσης.
Η δημοσίευση της συγχώνευσης γίνεται με καταχώριση στο Μ.Α.Ε. και στο σχετικό
ΦΕΚ των Α.Ε. και Ε.Π.Ε., και περιλαμβάνει: α) την ενημέρωση του κοινού, β) την
ενημέρωση του Χ.Α.Α. σχετικά με τις μεταβολές των ποσοστών συμμετοχής, γ) την
κοινοποίηση του Σ.Σ.Σ. στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (στις περιπτώσεις που
απαιτείται από το νόμο) και δ) συγκεκριμένα για τα πιστωτικά ιδρύματα, την
ενημέρωση της Τράπεζα της Ελλάδος (βάσει αρ.17 Ν2076/92).
ΣΤΑΔΙΟ 7: Δημιουργία της νέας εταιρίας
Σύμφωνα με το αρ.75 του Κ.Ν.2190/1920, επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες τόσο
για της υπό συγχώνευση εταιρίες όσο και για τρίτους:


Παύση της νομικής υπόστασης της απορροφώμενης εταιρίας, μεταφορά των
αποτελεσμάτων της στα λογιστικά βιβλία της απορροφώσας, μετατροπή της
τελευταίας σε καθολική διάδοχο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της
πρώτης και μετατροπή των μετόχων της απορροφώμενης σε μετόχους της
απορροφώσας



Υποβολή δήλωσης διακοπής δραστηριοτήτων εισοδήματος

στην αρμόδια

Δ.Ο.Υ. από την απορροφώμενη μέσα σε 10 μέρες από την καταχώριση στο
Μ.Α.Ε. και ακύρωση των στοιχείων της από των Κ.Β.Σ.


Έγκριση και κυκλοφορία του ενημερωτικού Δελτίου της συγχώνευσης
σύμφωνα με το Π.Δ.348/85, εφόσον η εταιρία που κάνει την απορρόφηση
είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α.



Ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) μέσα
σε διάστημα 1 μήνα από την καταχώριση στο Μ.Α.Ε. του πρακτικού της Γ.Σ.
των μετόχων για την Α.Μ.Κ. και την έγκριση του Υπ. Ανάπτυξης



Σύγκλιση Δ.Σ. της απορροφώσας εταιρίας για την ενημέρωση του Χ.Α.Α,
εφόσον είναι εισηγμένη, και για την εξουσιοδότηση ενός ή παραπάνω μελών
προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσης των νέων τίτλων, ακύρωσης
των προηγούμενων, έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων, κ.τ.λ. Και ακύρωση
μετοχών απορροφώμενης εφόσον είναι εισηγμένη.
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2. Διαδικασία πριν και μετά από μια Σ/Ε50
ΣΤΑΔΙΟ 1: Ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής (corporate strategy development)
Η κάθε επιχείρηση οφείλει να αναπτύσσει την εταιρική στρατηγική της σύμφωνα με
την αποστολή και το όραμά της. Ωστόσο, θα πρέπει να έχει εφισταμένη την προσοχή
της να μην έρχεται σε αντίθεση με τις επιμέρους ανταγωνιστικές στρατηγικές των
επιμέρους επιχειρηματικών της μονάδων (SBUs). Προς αυτή την κατεύθυνση αρωγοί
είναι τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η εταιρία για στρατηγική ανάλυση
(ανάλυση τύπου PEST, των Πέντε Δυνάμεων του Porter, SWOT ή Πόρων και
ικανοτήτων), που τη διευκολύνουν στην επιλογή της κατάλληλης εταιρικής
στρατηγικής (οριζόντια ή κάθετη ολοκλήρωση, συσχετισμένη ή ασυσχέτιστη
διαφοροποίηση).
ΣΤΑΔΙΟ 2: Επιλογή συγκεκριμένης στρατηγικής Σ/Ε (selection of acquisition
strategy)
Η ανάγκη μιας επιχείρησης να αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο έχει συντελέσει
στην διερεύνηση επιλογών προς την κατεύθυνση αυτή. Η στρατηγική προώθησης της
ανάπτυξης, όχι με ίδια κεφάλαια, αλλά με τη μέθοδο των Σ/Ε είναι δημοφιλής,
ωστόσο η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εγείρει ιδιαίτερης προσοχής. Η
επιτυχημένη στρατηγική Σ/Ε επιτάσσει την αξιολόγηση της επιχείρησης υπό
συγχώνευση (target) με βάση δυο κριτήρια: α) τη στρατηγική καταλληλότητα και β)
τη δημιουργία αξίας από τη συγχώνευση.
Σχετικά με το πρώτο, η αξιολόγηση της στρατηγικής καταλληλότητας (strategic fit)
της εταιρίας στόχου (target) από πλευράς πόρων και ικανοτήτων με την εταιρία που
επιθυμεί τη Σ/Ε (bidder) θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την εξεύρεση περιθωρίου για
συνέργειες και συμπληρωματικότητα ενεργειών των υπό συγχώνευση επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξερευνηθεί το αν θα επιτευχθεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Τέλος, αναφορικά με το δεύτερο, η δημιουργία αξίας από τη
συγχώνευση

(value

creation)

αποτελεί

καθοριστικό

παράγοντα

για

την

πραγματοποίηση μιας Σ/Ε. Μεταφράζεται σε απόδοση πάνω από το κόστος
κεφαλαίου και πραγματοποιείται μέσω των συνεργειών και της αυξημένης
αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.
50

Κυριαζής Δ., 2007, "Συγχωνεύσεις και Εξαγορές", Εκδόσεις Κων. Σμπίλια και ΣΙΑ Ο.Ε., σελ. 19-21.
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ΣΤΑΔΙΟ 3: Σχεδιασμός της συμφωνίας Σ/Ε και διαπραγμάτευση (deal structuring
and negotiation)
Ο σχεδιασμός της συμφωνίας για μια επικείμενη Σ/Ε παίζει καθοριστικό ρόλο στην
επιτυχία της επιχειρηματικής κίνησης. Για το λόγο αυτό, ο bidder οφείλει να κάνει α)
ορθή επιλογή συμβούλων (π.χ. δικηγόρων, ορκωτών ελεγκτών λογιστών και
εκτιμητών, φορολογικών συμβούλων, επενδυτικών τραπεζών, κ.α.), β) εξονυχιστικό
έλεγχο (due diligence) του target από τους εσωτερικούς/εξωτερικούς συμβούλων (π.χ.
οικονομικές, νομικές, φορολογικές καταστάσεις του target, εταιρική κουλτούρα,
οργανωτικά και διοικητικά συστήματα, M.I.S., κ.α.), γ) αποτίμηση του target και
ακριβή καθορισμό της κλίμακας τιμών του premium που μπορεί να προσφέρει ο
bidder, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα οφέλη από τις συνέργειες, δ) διαπραγμάτευση
των θέσεων των διοικητικών στελεχών μετά το πέρας της Σ/Ε (π.χ. περίπτωση AlphaΕθνικής όπου τα στελέχη δεν έμειναν ικανοποιημένα από τη συμφωνία και
μπλόκαραν τη διαδικασία Σ/Ε η οποία τελικά τερματίστηκε στις 19/01/2002), και ε)
ανάπτυξη τακτικών εξαγοράς από πλευράς bidder (bid tactics) και άμυνας από
πλευράς target (defense strategies).
ΣΤΑΔΙΟ 4: Ενσωμάτωση της απορροφώμενης εταιρίας (post-acquisition integration)
Μετά την απορρόφηση της εταιρίας-στόχου, η επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με την
πραγματική διάσταση της Σ/Ε, που μπορεί να είναι διαφορετική από την
προβλεπόμενη κατά το στάδιο του σχεδιασμού. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση
καλείται να επιλύσει τα πραγματικά προβλήματα της απορροφώμενης εταιρίας καθώς
πλέον έχουν μεταφερθεί στην ίδια. Σημαντική πτυχή αποτελεί η διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού και ο βαθμός ενσωμάτωσής του στην νέα εταιρία.
ΣΤΑΔΙΟ 5: Αξιολόγηση της συγχώνευσης και εκμάθηση (post-acquisition audit and
learning)
Παρότι έχει συντελεστεί η Σ/Ε, εξαιρετικής σημασίας είναι η αξιολόγηση της
συγχώνευσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επιτυχία ή αποτυχία της,
με την ορθότητα του σχεδιασμού και την καταλληλότητα της επιλογής της
στρατηγικής και με τον βαθμό απορρόφησης της εταιρίας-στόχου (μερική, ολική και
γιατί). Η απόκτηση εμπειρίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο και άξιο
σύμβουλο μπροστά σε μια μελλοντική ευκαιρία.
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Γ. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ / ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
Μείζονος σημασίας για την επιχείρηση που επιθυμεί τη Σ/Ε είναι, όχι μόνο η
επιτυχής έκβαση της διαδικασίας μιας Σ/Ε, όπως περιγράφηκε προγενεστέρα, αλλά
και η ουσιαστική επιτυχία της Σ/Ε, που δεν είναι άλλη από το αν κατόρθωσε και σε
ποιο βαθμό την απορρόφηση της εταιρίας-στόχου (μερική, ολική απορρόφηση). Για
το λόγο αυτό η διεθνής βιβλιογραφία έχει προβεί σε πολυάριθμες αναλύσεις.
Παρουσιάζονται παρακάτω οι κυριότεροι παράγοντες51, που συντελούν μεμονωμένα
ή σε συνδυασμό, σε μια επιτυχημένη Σ/Ε (Πίνακας 3.2). Αξίζει να υπογραμμιστεί
ωστόσο, ότι εάν συντρέχει έστω και ένας από τους παράγοντες αποτυχίας, τότε είναι
ικανός από μόνος του να αποτελέσει πρόβλημα και να επιφέρει καταστροφικές
συνέπειες κατά το σχεδιασμό ή την πραγματοποίηση της Σ/Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: «Παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας της επιχειρησιακής στρατηγικής
ανάπτυξης μέσω Σ/Ε»
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

1

Συνειδητοποιημένοι λόγοι Σ/Ε

Ανεπαρκής αξιολόγηση εταιρίαςστόχου

2

Μη αποκάλυψη των σχεδίων

Υπερβολικό τίμημα (premium)

3

Προσεκτική χρηματοοικονομική
ανάλυση

Δυσκολίες ενοποίησης

4

Αυτοέλεγχος

Αδυναμία υλοποίησης συνεργειών

5

Εγρήγορση

Υπερβολική προσήλωση σε εξαγορές

6

Στάση μετόχων

Δημιουργία πολύ μεγάλης
επιχείρησης

7

Ξεκάθαρο όραμα

Υπερβολικό χρέος

8

Κουλτούρα

Διοικητική αλαζονεία

9

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

10 Φιλικές διαδικασίες
11 Εκμάθηση
12 Φήμη
13 Τεχνογνωσία

51

Β. Παπαδάκης, 2002, "Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία", Εκδόσεις
Μπένου, Τόμος Α’, 4η Έκδοση, σελ.412-423, 438-441.
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1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1.1. Συνειδητοποιημένοι λόγοι Σ/Ε
Η εταιρία-αγοραστής πρέπει να έχει λάβει την απόφαση για ανάπτυξή της μέσω Σ/Ε
μετά από στρατηγική ανάλυση, που θα την βοηθήσει να κάνει την επιλογή της
σύμφωνα με τις δυνατότητές της και το όραμά της. Μέσω της διαπίστωσης των
δυνατών-αδυνάτων σημείων της επιχείρησης γίνεται ο εντοπισμός της στρατηγικής
καταλληλότητας για τον αγοραστή και η τελική επιλογή της κατάλληλης επιχείρησηςστόχου.Σε αντίθετη περίπτωση, ο μιμητισμός του ανταγωνισμού ή η ανταπόκριση
στην γενικότερη τάση εξαγορών του κλάδου δραστηριοποίησης με έλλειψη
σχεδιασμού και ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της,
μπορούν να την οδηγήσουν όχι μόνο σε μια ανεπιτυχή Σ/Ε με αναγραφόμενες ζημιές
αντί για κέρδη, αλλά έως και στην χρεοκοπία. Μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό
επιτυγχάνει την επίτευξη της συμφωνίας με βάσιμα επιχειρήματα ταυτόχρονα
πείθοντας την εξαγοραζόμενη εταιρία (διοικητικά στελέχη, μέτοχοι και προσωπικό),
το δικό της προσωπικό αλλά και τους υποψήφιους επενδυτές, που με την επικείμενη
Σ/Ε προσβλέπουν σε μια δελεαστική επενδυτική ευκαιρία ορθά σχεδιασμένη που
αποσκοπεί στο κέρδος.
Σημαντικό ρόλο παίζει ο αρχικός έλεγχος (screening) της επιχείρησης-στόχου που
περιλαμβάνει από τη μια, την εκτίμηση των λόγων υιοθέτησης στρατηγικής
συγχώνευσης και τον ορισμό των χαρακτηριστικών της ιδεατής επιχείρησης-στόχου,
και από την άλλη, τη σύνταξη λίστας υποψήφιων επιχειρήσεων-στόχων και την
κατάταξή τους σύμφωνα με την οικονομική τους θέση, τη θέση στην αγορά
προϊόντος, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τις διοικητικές τους ικανότητες και την
εταιρική τους κουλτούρα.

1.2. Μη αποκάλυψη των σχεδίων
Η μη αποκάλυψη των σχεδίων συμπεριλαμβάνει τόσο το εξωτερικό περιβάλλον
(ανταγωνισμός) των υπό συγχώνευση εταιριών όσο και το εσωτερικό (προσωπικό
αμφοτέρων των εταιριών). Εύλογο είναι οι εταιρίες να επιθυμούν να μην ενημερωθεί
άμεσα ο ανταγωνισμός και προσβλέπουν σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ώστε να
επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τα επικείμενα οφέλη (π.χ. βελτίωση
θέσης στην αγορά, αύξηση του μεριδίου, οφέλη από τη δημιουργία ανταγωνιστικού
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πλεονεκτήματος πριν προλάβουν να το μιμηθούν οι ανταγωνιστές). Με αυτό τον
τρόπο, αποφεύγεται η προετοιμασία των ανταγωνιστών και όλων των εχθρικών προς
την εξαγορά ομάδων ενδιαφερόντων της εταιρίας-στόχου που επιθυμούν ή την
αποφυγή της επικείμενης Σ/Ε ή την εύρεση άλλων πλειοδοτών, για να ανεβάσουν το
τίμημα (premium) και συνεπώς, να αυξήσουν το κέρδος τους. Ωστόσο, υψίστης
σημασίας είναι και η μη διάρρευση της επιδιωκόμενης Σ/Ε και στο προσωπικό των
δύο εταιριών, γιατί δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας που μειώνει
την παραγωγικότητα των υπαλλήλων.

1.3. Προσεκτική χρηματοοικονομική ανάλυση
Η προσεκτική χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει την επαρκή αξιολόγηση
της απόδοσης της επιχείρησης-στόχου και την αποτίμηση της αξίας της (valuation), η
οποία επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που θα
δημιουργηθούν από την Σ/Ε, την εκτίμηση μιας δίκαιης και εύλογης αξίας της
επιχείρησης σήμερα (fair value) και της αναμενόμενης πραγματικής αξίας μετά τη
Σ/Ε, η οποία περιλαμβάνει την εκτιμηθείσα αξία των συνεργειών και τέλος, τον
προσδιορισμό του μέγιστου ορίου του premium που διατίθεται να καταβάλει ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος χρεοκοπίας στο μέλλον. Επιπλέον, περιλαμβάνει την εύρεση
του κατάλληλου τρόπου χρηματοδότησης και πληρωμής του τιμήματος: με μετρητά,
μετοχές, εταιρικά ομόλογα (π.χ. μετατρέψιμες ομολογίες-convertibles), warrants,
δικαιώματα (options) ή με ίδια διαθέσιμα, αύξηση κεφαλαίων ή δανεισμό. Τέλος,
περιλαμβάνει την προσπάθεια εύρεσης της καλύτερης χρονικής στιγμής (timing
αγοράς) για την υποβολή της προσφοράς (π.χ. χαμηλό Ρ/Ε της επιχείρησης-στόχου),
τη δυνατότητα εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης-στόχου μετά τη
Σ/Ε και την εκμετάλλευση φορολογικών κινήτρων και λογιστικών χειρισμών για τον
περιορισμό του κόστους.

1.4. Αυτοέλεγχος
Ο αυτοέλεγχος των διοικητικών στελεχών αφορά στο διαχωρισμό του οικονομικού
συμφέροντος της εταιρίας-αγοραστή από προσωπικά οφέλη (π.χ. φήμη, προαγωγή,
μεγαλύτερος μισθός, κ.α.). Η προσκόλληση στην υλοποίηση της Σ/Ε, παρότι η
χρηματοοικονομική ανάλυση δεν είναι ευνοϊκή, ενέχει κινδύνους για το μέλλον της
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εταιρίας τους και θα πρέπει να έχουν ως αποστολή να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά
της και των stakeholders. Παράδειγμα προς αποφυγή αποτελεί η προσφορά
μεγαλύτερου premium από αυτό που είχε οριστεί ως μέγιστο με σκοπό το κλείσιμο
της συμφωνίας, ανεξαρτήτως αν αυτό οδηγεί στην αύξηση του αρχικού εκτιμώμενου
κόστους της επένδυσης και επομένως, στην μείωση των ωφελειών από τις συνέργειες.

1.5. Εγρήγορση
Η ταχύτητα της ενοποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρική κουλτούρα
των δυο εταιριών. Αν δεν συμβαδίζει τότε μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη
καθυστέρηση στην ενοποίηση των εταιριών και άρα απώλειες κερδών. Είναι
σημαντικό επίσης, η διαδικασία της ενοποίησης να κινηθεί γρήγορα, ώστε να
εξομαλυνθεί άμεσα η κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των εταιριών, στο ανθρώπινο
δυναμικό τους (κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας), αλλά και στον ανταγωνισμό.
Τόσο στο προσωπικό τους όσο και στα διοικητικά στελέχη, δημιουργείται η
ανασφάλεια της θέσεως εργασίας και ένα αίσθημα απώλειας των κεκτημένων με
αποτέλεσμα να μειώνει την παραγωγικότητά τους και αυτό με τη σειρά του να
δημιουργεί απώλειες κέρδους για τις εταιρίες. Επιπλέον, καθυστέρηση της
διαδικασίας της ενοποίησης δίνει την ευκαιρία στον ανταγωνισμό να έχει το
προβάδισμα και να μειώσει τις τιμές ή να μιμηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
δημιουργώντας μείωση των αναμενόμενων κερδών από τις συνέργειες της
συγχώνευσης. Κρίνεται λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη της όσο το δυνατόν ταχύτερης
ενοποίησης.

1.6. Στάση μετόχων
Οι μέτοχοι, και των δυο εταιριών, επιθυμούν την αύξηση των κερδών τους. Είναι
υποχρέωση των διοικητικών στελεχών να αποδείξουν ότι η απόφαση για την
επικείμενη Σ/Ε θα είναι προσοδοφόρα (π.χ. ύπαρξη συνεργειών, κ.τ.λ.). Απαιτείται
αρχικά, κατάλληλος στρατηγικός σχεδιασμός, εξονυχιστικός έλεγχος της εταιρίαςστόχου και έπειτα επαρκής αξιολόγησης της απόδοσής της,

όχι μόνο για την

επίτευξη της συμφωνίας αλλά για να πειστούν οι μέτοχοι ότι η Σ/Ε γίνεται με βάσιμα
επιχειρήματα και όχι για συμφέρον των διοικητικών στελεχών.
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1.7. Ξεκάθαρο όραμα
Τόσο κατά το σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής όσο και κατά τη διαδικασία
των διαπραγματεύσεων, τα διοικητικά στελέχη και των δυο εταιριών θα πρέπει να
έχουν ξεκάθαρο όραμα για τη νέα εταιρία. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο
κίνδυνος να προχωρήσουν σε μια Σ/Ε, που τελικά δεν θα είναι επιτυχής, γιατί δεν
ταιριάζουν οι επιδιώξεις των δυο εταιριών ή γιατί η υλοποίησή της αποτελεί επιδίωξη
των στελεχών τους για προσωπικά συμφέροντα. Επίσης, το ξεκάθαρο όραμα βοηθάει
το προσωπικό των υπό συγχώνευση εταιριών να εφησυχαστεί και να αποδεχτεί το
ρόλο του στη νέα εταιρία. Τα διοικητικά στελέχη πρέπει πρώτα αυτά να επιδείξουν
εμπιστοσύνη και αφοσίωση ώστε να τους μιμηθούν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι.

1.8. Κουλτούρα
Τόσο η εταιρική κουλτούρα (σύνολο συμβόλων, αξιών, ιδεολογιών συχνά
ασυνείδητων), όσο και η εθνική κουλτούρα στην περίπτωση Σ/Ε πολυεθνικών
εταιριών (π.χ. κανόνες εργασίας, θέση υπαλλήλων, δύναμη πελατών και
προμηθευτών, κ.α.) παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μιας Σ/Ε. Αν οι
κουλτούρες των εταιριών είναι συμβατές, τότε η ενοποίηση προχωρά με γοργούς
ρυθμούς, γεγονός το οποίο φέρνει στην εταιρία-αγοραστή το επιθυμητό αποτέλεσμα,
δηλ. την απόλαυση των προβλευθέντων κερδών από τις συνέργειες. Η διευκόλυνση
της ενοποίησης γίνεται με την απόκτηση πληροφοριών κατά το στάδιο των
διαπραγματεύσεων για την εταιρική κουλτούρα της επιχείρησης-στόχου και με τη
σύγκρισή της με την κουλτούρα της εταιρίας-αγοραστή.

1.9. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Είναι δύσκολη η ικανοποίηση όλων των συμβαλλόμενων μερών, ωστόσο τα
διοικητικά στελέχη και των δυο εταιριών, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά
απέναντι στη διαχείριση, τόσο του προσωπικού τους όσο και του προσωπικού της
επιχείρησης-στόχου. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο επικίνδυνο στοιχείο του
ενεργητικού της νέας εταιρίας, για το λόγο αυτό η ενοποίηση πρέπει να γίνει
γρήγορα, με τρόπο φιλικό και αίσθηση ασφάλειας, ώστε να εξαλείψει το περιρρέον
κλίμα αβεβαιότητας. Αρωγός στην προσπάθεια των διοικητικών στελεχών είναι η

74

συνεχής επικοινωνία με το προσωπικό καθώς και οι καλές σχέσεις με τα
συνδικαλιστικά τους όργανα (π.χ. ΟΤΟΕ)52.

1.10. Φιλικές διαδικασίες
Στην περίπτωση φιλικής Σ/Ε, τόσο η διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και η
διαδικασία της ενοποιήσεως, εξελίσσονται ομαλά και συνήθως στέφονται με
επιτυχία. Στον αντίποδα βρίσκεται η περίπτωση εχθρικής Σ/Ε, όπου το «κακό» κλίμα
στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα δημιουργεί εμπόδια και καθυστερήσεις στις
διαδικασίες των διαπραγματεύσεων και της ενοποιήσεως. Η εχθρική εξαγορά που
ακολουθείται από την τακτική «αρπακτικού» μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία των
διαπραγματεύσεων ή και ακόμη μετά τη Σ/Ε στην αποτυχία επίτευξης συνεργειών.

1.11. Εκμάθηση
Η επιτυχής Σ/Ε προϋποθέτει τις κατάλληλες ενέργειες πριν τη συμφωνία, κατά της
διαπραγματεύσεις αλλά και μετά. Για το λόγο αυτό, η εκμάθηση των στελεχών από
τη Σ/Ε κρίνεται ζωτικής σημασίας, τόσο για την εκροή συμπερασμάτων για την
υφιστάμενη συμφωνία όσο και για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη
εμπειρία για την επίτευξη μελλοντικών Σ/Ε ή ακόμη και για την αποφυγή ή ορθή
διαχείριση μιας προσφοράς, αν βρεθεί σε θέση εταιρίας-στόχου από άλλη επιχείρηση.
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Σε δύο κεντρικές κατευθύνσεις κινούνται οι θέσεις της ΟΤΟΕ που συγκεκριμενοποιήθηκαν εν’ όψει
της κινητικότητας που παρατηρείται σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές Τραπεζών, τις οποίες
θέτει επίσημα στην Κυβέρνηση και στα Κόμματα.
1. Δημόσιος πυλώνας Τραπεζών που θα διασφαλίζει την ισορροπία του συστήματος και θα παίζει
ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη με την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, των
νοικοκυριών και της ελληνικής κοινωνίας καθώς και την αποφυγή εναρμονισμένων πρακτικών.
2. Νέα λειτουργία του τραπεζικού συστήματος με εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
που θα διασφαλίζει το μέλλον και τις προοπτική των Τραπεζών με βασικό στόχο σε κάθε περίπτωση
την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, γιατί είναι η μόνη προϋπόθεση να βγει η χώρα από τη κρίση.
(Για το θέμα αυτό θα γίνει ειδική Μελέτη της ΟΤΟΕ).
Η ΟΤΟΕ, θεωρεί ότι οι κινήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, πρέπει να διέπονται από απόλυτη
διαφάνεια, σε κάθε περίπτωση, να εγγυώνται την βιωσιμότητα των τραπεζικών επιχειρήσεων και να
διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας.
Επίσης, η ΟΤΟΕ, θέλει να ξεκαθαρίσει, ότι δεν παρεμβαίνει στις επιμέρους προτάσεις που
διατυπώνονται από την πλευρά των τραπεζιτών, αρκεί αυτές να μην δημιουργούν όρους απαξίωσης
Τραπεζών και γενικότερες στρεβλώσεις που μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες.
Η ΟΤΟΕ, επισημαίνει την αυτονόητη και καθοριστική πολιτική ευθύνη της Κυβέρνησης, η οποία
οφείλει να ξεκαθαρίσει την στρατηγική της για τις εξελίξεις στο χώρο των Τραπεζών, κυρίως, όπου
εκπροσωπείται το Δημόσιο αλλά και γενικότερα.
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1.12. Φήμη
Η φήμη τόσο της εταιρίας-αγοραστή όσο και της εταιρίας-στόχου είναι πολύ
σημαντική. Στην πρώτη περίπτωση, η καλή φήμη της εταιρίας-αγοραστή μπορεί να
δράσει υπέρ της και να δημιουργήσει το κοινό αίσθημα στους κόλπους της εταιρίαςστόχου για τη θετική έκβαση της προσφοράς (αποδοχή προσφοράς), ενώ η κακή
φήμη της μπορεί να δράσει κατά αυτής, επιφέροντας τα αντίθετα από τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στη δεύτερη περίπτωση, η καλή φήμη της εταιρίαςστόχου είναι λόγος για την επιλογή της για την επικείμενη Σ/Ε, ωστόσο μπορεί να
δράσει ενάντια στα συμφέροντα της εταιρίας-αγοραστή, γιατί δημιουργεί υπεραξία
(goodwill) η οποία μεταφράζεται σε καταβολή μεγαλύτερου τιμήματος (premium) για
την επίτευξη της συμφωνίας Σ/Ε, άρα και αύξηση του κόστους της επένδυσης.

1.13. Τεχνογνωσία
Η τεχνογνωσία από μόνη της είναι παράγοντας επιτυχίας για μια εταιρία, πόσο
μάλλον μετά τη συγχώνευση των δυο εταιριών. Αναλυτικά, η σύμπραξη της
τεχνογνωσίας

των

δυο

εταιριών

μπορεί

να

δημιουργήσει

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα/ματα στη νέα εταιρία, που αυτό με τη σειρά του να βελτιώσει τη θέση
της εταιρίας στην αγορά και να αυξήσει το μερίδιό της, και έτσι η νέα εταιρία να
καρπωθεί περισσότερα κέρδη από τη Σ/Ε.

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
2.1. Ανεπαρκής αξιολόγηση της εταιρίας-στόχου
Η ανεπαρκής αξιολόγηση της εταιρίας-στόχου οφείλεται σε δύο λόγους: α) στην
υπερεκτίμηση των ωφελειών (συνέργειες) και β) στην υποεκτίμηση του κόστους
ενοποίησης από την εταιρία-αγοραστής. Στην πρώτη περίπτωση, η εταιρία-αγοραστής
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου της εταιρίας-στόχου μπορεί να εκτιμήσει
την ύπαρξη ενός ή και παραπάνω ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μετά τη Σ/Ε, που
είναι δύσκολο να μιμηθούν οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και εν τέλει οι τελευταίες
να αποδείξουν το αντίθετο, εξαλείφοντας κάθε αναμενόμενο όφελος από την
εκτίμηση αυτή ή προχωρώντας σε μείωση των τιμών ή γιατί όχι, σε Σ/Ε και οι ίδιες
με τη σειρά τους. Επίσης, λάθος εκτίμηση μπορεί να γίνει σε ό,τι αφορά τις
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οικονομίες κλίμακας και φάσματος που αναμένονται από τη Σ/Ε, το δίκτυο διανομής,
την τεχνογνωσία, την αύξηση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας και εν γένει
σε ό,τι θα δημιουργούσε συνέργειες (π.χ. αυτομόληση της πελατείας της εταιρίαςστόχου λόγω διαφορετικών χαρακτηριστικών ή τιμών στα προϊόντα της νέας
επιχείρησης). Έτσι, η αρχική εκτίμηση ώθησης των πωλήσεων, αύξησης των
προβλεπόμενων εσόδων, βελτίωση της θέσης στην αγορά και αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης καταρρίπτεται. Ομοίως ισχύει και στην δεύτερη
περίπτωση, όπου υποεκτιμάται το κόστος της ενοποίησης (π.χ. αύξηση του
λειτουργικού κόστους λόγω περισσότερων σημείων διάθεσης προϊόντων).
Ωστόσο, τα παραπάνω αρνητικά ενδεχόμενα περιορίζονται όταν έχει προηγηθεί ορθή
στρατηγική ανάλυση της καταλληλότητας της εξαγοραζόμενης επιχείρησης (strategic
fit) για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και εύρους που οδηγούν σε διατηρήσιμο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

2.2. Υπερβολικό τίμημα (premium)
Λανθασμένη εκτίμηση της ακριβούς αξίας της εταιρίας-στόχου, μπορεί να οδηγήσει
σε καταβολή μεγαλύτερου premium από ότι θα έπρεπε τελικά να δοθεί στους
μετόχους της απορροφώμενης. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αυξάνεται
η τιμή της μετοχής της εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρίας-στόχου, με αποτέλεσμα η
εταιρία-αγοραστής να διαθέσει μεγαλύτερη υπεραξία (premium) για την απόκτησή
της, αυξάνοντας κατά συνέπεια το κόστος της επένδυσης. Σε περίπτωση όμως, που
δεν διαθέτει επαρκή ρευστότητα για την κάλυψη του μεγαλύτερου εξόδου, υπάρχει ο
κίνδυνος η εταιρία-αγοραστής να στραφεί στο δανεισμό από τράπεζες ή μέσω junk
bonds (ομόλογα με υψηλό επιτόκιο αλλά ταυτόχρονα και μεγάλο ρίσκο επένδυσης).
Διαφαίνεται επομένως, ότι αυτή η λάθος κίνηση έχει σημαντικές οικονομικές
επιπτώσεις για την εταιρία-αγοραστή, όπως μείωση της ρευστότητάς της, αύξηση του
δανεισμού της (bankruptcy risk), αλλά και μείωση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για
την νέα εταιρία.

2.3. Δυσκολίες ενοποίησης
Εύλογο είναι το μέγεθος της δυσκολίας της ενοποίησης δύο διαφορετικών
επιχειρήσεων ακόμη και του ίδιου κλάδου, πόσο μάλλον αν οι προς συγχώνευση
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εταιρίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό. Δυσκολία ενέχει τόσο ο τρόπος που θα
επιτευχθεί η ενοποίηση όσο και η ταχύτητα με την οποία θα συμβεί.
Σχετικά με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί μια Σ/Ε, παράγοντες που συμβάλλουν
είναι αρχικά ο ανθρώπινος (ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα), και έπειτα
η μη συμβατή εταιρική στρατηγική των δύο εταιριών. Αναφορικά με τον πρώτο, η
σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των δύο εταιριών και η ύπαρξη
κοινής εταιρικής κουλτούρας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επιτυχία ή εν
τέλει αποτυχία μιας Σ/Ε. Διαφορετική εταιρική κουλτούρα (σύνολο συμβόλων,
αξιών, ιδεολογιών συχνά ασυνείδητων), διαφορετική εθνική κουλτούρα στην
περίπτωση Σ/Ε πολυεθνικών εταιριών (π.χ. κανόνες εργασίας, θέση υπαλλήλων,
δύναμη πελατών και προμηθευτών, κ.α.),μη αποτελεσματική συνεργασία των
διοικητικών στελεχών των δύο εταιριών (agency problem), αίσθημα ανασφάλειας
μεταξύ των εργαζομένων (κλίμα αβεβαιότητας) και προκατάληψη για τους λόγους
που έγινε η Σ/Ε, μείωση της αίσθησης του καθήκοντος για το management (λόγω της
αντίληψης της μη αναγνώρισης των ικανοτήτων τους) είναι κάποιοι από τους λόγους
που δυσχεραίνουν μια Σ/Ε. Αναφορικά με το δεύτερο, πρόβλημα μπορεί να
δημιουργηθεί όταν μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιριών υπάρχει διαφορετική
οργανωτική δομή (στυλ διοίκησης), διαφορετικά μηχανογραφικά και λογιστικά
συστήματα ή συστήματα ελέγχου και παραγωγής.
Σχετικά με την ταχύτητα της ενοποίησης, αρνητικές επιπτώσεις έχει η καθυστέρησή
της. Δημιουργείται αύξηση του κόστους κεφαλαίου λόγω της καθυστέρησης λήψης
οφέλους από τις συνέργειες, που μειώνει την πραγματική αξία τους αλλά και αυτή
που είχε προβλεφτεί, δημιουργώντας έτσι, κόστος ευκαιρίας (opportunity cost).
Επίσης, υπάρχει κόστος από τη μειωμένη παραγωγικότητα των εργαζομένων μέχρι τη
στιγμή της ενοποίησης αλλά και από τη διαφυγή ικανών υπαλλήλων και στελεχών
στον ανταγωνισμό, εξαιτίας του γενικού κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί.
Παρατηρείται ακόμη, απώλεια σημαντικών πελατών και προμηθευτών λόγω της
αγωνίας αν η συνεργασία τους θα συνεχιστεί στα ίδια πλαίσια με πριν ή αν αλλάξει ή
ακόμη και τερματιστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει ομοίως, διαφυγή στον
ανταγωνισμό. Κερδισμένος βγαίνει ο ανταγωνισμός επίσης από την καθυστέρηση της
ενοποίησης ενισχύοντας τη θέση του στον κλάδο, λόγω του ότι οι συγχωνευόμενες
εταιρίες έχουν στρέψει μέρος των πόρων και της προσοχής τους στην ενοποίηση.
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Τέλος, εμφανίζεται ανησυχία και αβεβαιότητα στους μετόχους για την ικανότητα της
εταιρίας-αγοραστή να κάνει την ενοποίηση σύμφωνα με το πρόγραμμα.

2.4. Αδυναμία υλοποίησης συνεργειών
Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στην εκτίμηση ύπαρξης συνέργειας, πόσο μάλλον στην
υλοποίησή της. Σε αυτό συμβάλλουν η ανεπάρκεια τεχνικών γνώσεων από πλευράς
των διοικητικών στελεχών, ή ακόμη και η μη ύπαρξη προγενέστερης εμπειρίας σε
Σ/Ε. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται η ύπαρξη συνεργειών, χωρίς όμως να έχει
υποπέσει στην αντίληψη των διοικητικών στελεχών, με αποτέλεσμα να μένουν
ανεκμετάλλευτες.

2.5. Υπερβολική προσήλωση σε εξαγορές
Πολλές επιχειρήσεις, προκειμένου να αυξήσουν το μέγεθος της εταιρίας,
προσανατολίζονται στην εξαγορά άλλων εταιριών (π.χ. ο τραπεζικός τομέας) χωρίς
στρατηγικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα τόσο να θέτουν την ύπαρξη της ίδιας της
εταιρίας σε κίνδυνο (λόγω μη ύπαρξης συνεργειών, ανεπαρκούς αξιολόγησης της
απορροφώμενης εταιρίας,, δυσκολίας ενοποίησης, κ.τ.λ.), όσο και να δημιουργούν ή
να συμβάλλουν στην ήδη υπάρχουσα τάση συγχωνεύσεων στον κλάδο που
δραστηριοποιούνται. Εν τέλει, ο φόβος μήπως το μικρό μέγεθος της εταιρίας τους τις
κάνει ελκυστικές προς εξαγορά από άλλες επιχειρήσεις, αναγκάζει τις ίδιες να
προβούν σε αναίτιες και πολυδάπανες κινήσεις εξαγορών αλλά ταυτόχρονα, δίνει
συνέχεια στον φαύλο κύκλο των Σ/Ε και στη νέα διαμορφούμενη τάση του κλάδου.

2.6. Δημιουργία πολύ μεγάλης επιχείρησης
Η δημιουργία μιας πολύ μεγάλης επιχείρησης ενέχει δυσκολίες στη διαχείριση της,
τόσο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού όσο και από πλευράς παραγωγής. Η μη
αποτελεσματική συνεργασία των πολλών στελεχών διοίκησης μεταξύ τους, η
δυσκολία διαχείρισης του τεράστιου προσωπικού, η αδυναμία συντονισμού της
παραγωγικής δραστηριότητας (ή δραστηριοτήτων εάν πρόκειται για διαφορετικούς
κλάδους), η δαιδαλώδης οργανωτική δομή είναι λόγου που δημιουργούν δυσχέρειες
στην επίτευξη της Σ/Ε.
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2.7. Υπερβολικό χρέος
Ο έλεγχος των οικονομικών της εταιρίας-στόχου γίνεται προκειμένου να μην βρεθεί η
νέα εταιρία μετά τη Σ/Ε προ δυσάρεστων εκπλήξεων, καθότι αναλαμβάνει πλέον όλες
τις υποχρεώσεις και ζημιές της απορροφώμενης εταιρίας. Η ελλιπής ανάλυση, η
πρόσληψη ακατάλληλων συμβούλων και η υπέρμετρη σιγουριά των διοικητικών
στελεχών για την ορθότητα της απόφασης για Σ/Ε μπορούν να οδηγήσουν σε
λανθασμένη εκτίμηση της ακριβούς αξίας της εταιρίας-στόχου. Ένα λάθος σε αυτό το
στάδιο ελέγχου της εταιρίας-στόχου μπορεί να αποβεί μοιραίο για την τύχη της
νεοσύστατης εταιρίας.
Σημειώνεται ότι υπερβολικό χρέος για την εταιρία-αγοραστή μπορεί να δημιουργηθεί
κατά τη διάρκεια καταβολής του τιμήματος εξαγοράς, εάν εξαναγκαστεί στην αύξηση
του προσφερόμενου premium για την απόκτηση της εταιρίας-στόχου, όπως
περιγράφηκε παραπάνω (βλ. υπερβολικό τίμημα) και στην προσφυγή της σε δανεισμό
(κίνδυνος χρεοκοπίας).

2.8. Διοικητική αλαζονεία
Ο ρόλος των διοικητικών στελεχών, τόσο κατά το σχεδιασμό της επικείμενης Σ/Ε όσο
και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είναι πολύ σημαντικός, και σε
ορισμένες περιπτώσεις καταλυτικός. Πέραν από την ανεπάρκεια των απαραίτητων
γνώσεων για μια Σ/Ε, υπάρχει ο κίνδυνος της έλλειψης συνοχής στην ομάδα
(στελέχη, αναλυτές, δικηγόροι, εκτιμητές, κ.α.) που ασχολείται με την Σ/Ε. Κυρίως
οφείλεται στο εξής: το κάθε στέλεχος βλέπει με τη δική του οπτική τη Σ/Ε και τα
οφέλη που θα προκύψουν και με αποτέλεσμα να εμφανίζεται αδυναμία ύπαρξης
κοινού οράματος και αδυναμία οργάνωσης των εμπλεκόμενων μερών (αναλυτές,
κ.α.). Υποεκτίμηση αυτής της πτυχής της Σ/Ε μπορεί αργότερα να επιφέρει αρνητικά
αποτελέσματα, τόσο στη διαπραγμάτευση όσο και μετά τη Σ/Ε. Επίσης, η
προσκόλληση των στελεχών εκείνων που πρότειναν τη Σ/Ε στην υλοποίησή της,
παρά τις μη ευνοϊκές συνθήκες που έδειξαν οι αναλύσεις, μπορεί να αποβεί μοιραία,
είτε γιατί για να αποδείξουν την ορθότητα της επιλογής τους επέσπευσαν τη
διαδικασία διαπραγμάτευσης ή ακόμη και παραμέλησαν τις τρέχουσες ανάγκες της
εταιρίας, είτε γιατί προσβλέπουν σε προσωπικά οφέλη (π.χ. φήμη, προαγωγή, αύξηση
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μισθού) αντί της ικανοποίησης των συμφερόντων των βασικών ενδιαφερομένωνμετόχων (stakeholders), είτε γιατί έχουν υπέρμετρη αυτοπεποίθηση για την επιτυχία
τους υποτιμώντας τα στελέχη της εταιρίας-στόχου (γιατί η εταιρία τους έφτασε στο
σημείο να εξαγοραστεί). Η τελευταία περίπτωση αποτελεί παράδειγμα πολλών Σ/Ε
που, εξαιτίας της ανυπαρξίας σύμπνοιας, της αδυναμίας συνεργασίας και της
διαμάχης των στελεχών των δύο εταιριών, δεν προχώρησε η συμφωνία (παράδειγμα
2001: Εθνική-Alpha).

Δ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & ΕΞΑΓΟΡΩΝ
Είναι εύλογο να ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με την απόδοση της στρατηγικής
των Σ/Ε, και αυτό γιατί τα κεφάλαια που επενδύονται είναι σχετικά μεγάλα σε
απόλυτα μεγέθη και οι αντισυμβαλλόμενες εταιρίες δεν έχουν τρόπο ανάκλησης της
συμφωνίας εφόσον αυτή υλοποιηθεί. Επικρατούν δύο απόψεις 53 σχετικά με την
απόδοση των Σ/Ε και κατ’ επέκταση με το ρόλο τους.
Η μια άποψη υποστηρίζει ότι οι Σ/Ε έχουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Οι
υποστηρικτές αυτής της άποψης διατείνονται ότι οι Σ/Ε μπορούν να οδηγήσουν σε
υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής και πολιτικής δύναμης, με συνέπεια την
ενίσχυση μονοπωλιακών καταστάσεων στην οικονομία. Αναλυτικότερα, υπάρχουν
τρία ενδιαφερόμενα μέρη σε μια Σ/Ε54: οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, οι αμέτοχες
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Για τις πρώτες, αναμένεται να έχουν κέρδος από τη
Σ/Ε, τουλάχιστον σε αναμενόμενους όρους, ειδάλλως δεν θα προέβαιναν στη Σ/Ε. Οι
δεύτερες, μπορεί να κερδίσουν είτε να χάσουν, ανάλογα με το βαθμό συγκέντρωσης
στον κλάδο μετά τη Σ/Ε. Ενώ, σε γενικές γραμμές οι καταναλωτές χάνουν από τη
Σ/Ε. Ακριβώς, σε αυτό έγκειται και η αποστολή της δημόσιας πολιτικής
ανταγωνισμού55, 56, να εκτιμήσει το σχετικό βάρος του κάθε οφέλους και της κάθε
ζημιάς και έπειτα να κάνει εκτίμηση του συνολικού αποτελέσματος της Σ/Ε. Ένας
από τους λίγους κανόνες που ισχύει για την πολιτική των Σ/Ε είναι ότι όσο

53

Weston J.F. & Brigham E.F., 1986, "Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και
πολιτικής", Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.758-759
54
Cabral L., 2003, "Βιομηχανική Οργάνωση", Εκδ. Κριτική, σελ. 330-332.
55
Βέττας Ν. & κατσουλάκος Γ., 2004, "Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική. Τα
Οικονομικά των Ρυθμιστικών Παρεμβάσεων σε Αγορές με Μονοπωλιακή Δύναμη", Εκδ. Τυπωθήτω,
σελ. 83-85.
56
Όπου γίνεται η διάκριση της δημόσιας πολιτικής ανταγωνισμού σε Ρυθμιστική Πολιτική και
Πολιτική Ανταγωνισμού. Οι μελετητές αναφέρουν τις διαφορές και αναλύουν εις βάθος το θέμα.
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μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση των τιμών μετά τη Σ/Ε, τόσο λιγότερο επιθυμητή είναι
η Σ/Ε. Η συλλογιστική πίσω από αυτό είναι απλή: η υψηλότερη τιμή δηλώνει ζημιά
για τους καταναλωτές που δεν αντισταθμίζεται από τα οφέλη των εμπλεκόμενων
επιχειρήσεων. Και σύμφωνα με τη δημόσια πολιτική ανταγωνισμού 57 δίνεται
μεγαλύτερη βαρύτητα στην ευημερία του καταναλωτή παρά στα επιχειρησιακά
κέρδη.
Η άλλη άποψη διατείνεται ότι οι Σ/Ε αποτελούν έκφραση της κανονικής κατανομής
των πόρων και της διαδικασίας προσαρμογής της οικονομίας. Τονίζεται ότι, ενώ τα
συνολικά ποσά σε απόλυτα μεγέθη είναι μεγάλα, η συνολική χρηματική αξία είναι
συνήθως συγκριτικά κατά πολύ μικρότερη από το σύνολο των επενδυμένων
κεφαλαίων όλων των εταιριών στον κλάδο, επομένως, οι Σ/Ε δεν ασκούν ιδιαίτερη
επίδραση στην οικονομία. Αντιστοίχως, ένας άλλος σημαντικός κανόνας είναι ότι όσο
μικρότερο είναι το σχετικό μέγεθος των συγχωνευόμενων εταιριών, τόσο πιο πιθανό
είναι η συνολική επίδραση της Σ/Ε να είναι θετική. Οι λόγοι είναι οι εξής: α) γιατί
όσο μικρότερες είναι οι επιχειρήσεις τόσο μικρότερη θα είναι η αύξηση στην τιμή του
προϊόντος, και β) γιατί μια Σ/Ε μεταξύ μικρών επιχειρήσεων δείχνει ότι τα οφέλη
αποτελεσματικότητας είναι αρκετά σημαντικά. Σύμφωνα με τον ανταγωνισμό
Cournot, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αμέτοχων επιχειρήσεων, τόσο
μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα αδάπανης εκμετάλλευσης (με το οποίο οι αμέτοχες
επιχειρήσεις αυξάνουν το παραγόμενο προϊόν τους ως αντίδραση στη μείωση του
προϊόντος των συγχωνευόμενων εταιριών). Επειδή οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις
ενώνονται με τη δική τους θέληση, τα οφέλη αποτελεσματικότητας που αναμένουν
πρέπει να είναι αρκετά σημαντικά για να τις αποζημιώσουν από την αρνητική
επίδραση της αδάπανης εκμετάλλευσης από τις υπόλοιπες. Αυτό το χαμηλότερο όριο
στη έκταση των οφελών αποτελεσματικότητας είναι μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερος
είναι ο αριθμός των αμέτοχων επιχειρήσεων, ή αλλιώς, όσο μικρότερο είναι το
σχετικό μέγεθος των συγχωνευόμενων εταιριών.

57

Υπάρχουν κι άλλα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση δημόσιας πολιτικής
ανταγωνισμού σχετικά με τις Σ/Ε, που ωστόσο, δεν έγκειται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης.

82

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο διεθνή τραπεζικό χώρο, και ιδιαιτέρως στις Η.Π.Α., οι Σ/Ε παρουσιάζουν έντονη
δραστηριότητα με πληθώρα παραδειγμάτων προς μίμηση είτε αποφυγή. Στην Ελλάδα
ωστόσο, παρουσιάζεται κίνηση με μικρότερη όμως ένταση και εύρος. Στην
παραπάνω διαφοροποίηση, κυρίαρχο ρόλο έχει, όχι μόνο το μικρότερο μέγεθος και ο
αριθμός των τραπεζικών επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, αλλά
κυρίως ο κρατικός παρεμβατισμός με τη μορφή που κυριαρχούσε στον χώρο (ως επί
το πλείστον δημόσιες τράπεζες των οποίων οι διοικήσεις άλλαζαν κατά το πολιτικό
σκηνικό). Η κατάσταση άλλαξε σφόδρα μετά τη σύσταση της Επιτροπής Καρατζά,
που επέφερε αποκρατικοποιήσεις και αλλαγή της νομοθεσίας αλλά, και μετά την
εισαγωγή της Ελλάδας στην Ε.Ε. και την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, σύμφωνα με τις επιταγές της τελευταίας. Νέα ώθηση δόθηκε στον κλάδο
και προέκυψαν πολλές συνεργασίες, δίνοντάς του σταδιακά τη μορφή που έχει
σήμερα.
Το ενδιαφέρον ωστόσο, έγκειται στους λόγους και τα αίτια που οδηγούν σε Σ/Ε. Οι
λόγοι πραγματοποίησης μιας Σ/Ε από μια τράπεζα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και
τη θέση της στον τραπεζικό κλάδο. Έτσι, εύλογα τίθεται το ερώτημα, τι κίνητρα
έχουν οι τράπεζες και προβαίνουν σε μια Σ/Ε, αλλά και τι προσδοκούν από αυτή την
κίνηση. Επίσης, μείζονος σημασίας, τόσο για τα διοικητικά στελέχη μιας τράπεζας
όσο και για τις ομάδες συμφέροντος (stakeholders), είναι οι παράγοντες που οδηγούν
σε μια επιτυχημένη Σ/Ε ή εν τέλει στην αποτυχία της. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της
διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για μια επικείμενη Σ/Ε, αλλά και η πραγματοποίηση
των νόμιμων ενεργειών, παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επίτευξή της. Αναγκαία
λοιπόν, κρίνεται πλέον η διενέργεια επιτυχημένων κινήσεων Σ/Ε στον ελληνικό
τραπεζικό κλάδο συνεπώς, η μελέτη όλων των παραπάνω αποτελεί προϋπόθεση για
το σχεδιασμό και την επίτευξή μιας αποτελεσματικής επιχειρησιακής στρατηγικής
ανάπτυξης μέσω Σ/Ε.
Έτσι, σήμερα, σε μια δύσκολη περίοδο, όπου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αν και
σείεται επιδεικνύει αντοχές, απαιτείται η ανασυγκρότησή του, και προσβλέπει σε
αυτή μέσω της στρατηγικής των Σ/Ε, που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει πιο
αποτελεσματικά προς όφελος της οικονομίας, αλλά και να επιτύχει θετικά
αποτελέσματα από τις συνέργειες για τις εμπλεκόμενες τράπεζες. Μένει μόνο να
δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του κλάδου, γιατί οι εξελίξεις στο διεθνές
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και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον αναμένονται ραγδαίες. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη
δρομολογηθεί από τα κοινοτικά όργανα πρωτοβουλίες, επηρεασμένες σημαντικά από
τις

αντίστοιχες

διεθνείς,

για

την

τροποποίηση

συγκεκριμένων

διατάξεων

υφισταμένων κοινοτικών νομικών πράξεων, με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί το
ρυθμιστικό πλαίσιο και να αντιμετωπιστούν ορισμένα από τα αίτια της κρίσης.
Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν ειδικότερα, την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου
που διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και των
επιχειρήσεων επενδύσεων, την αναθεώρηση του καθεστώτος αποδοχών των
διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, και ειδικότερα των επιχειρήσεων
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου
για την κατάχρηση της αγοράς, με κύριο στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής
των διατάξεών του και σε μη ρυθμιζόμενες αγορές, καθώς επίσης και τη ρύθμιση, σε
μόνιμη βάση, της πρακτικής των ανοιχτών πωλήσεων (short selling). Επίσης, στο ίδιο
πλαίσιο κινείται και η θέσπιση κανόνων για την υπαγωγή των Οργανισμών
Αξιολόγησης

Πιστοληπτικής

Ικανότητας

(Standard&Poors,

Moodys)

σε

συγκεκριμένο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, την ενίσχυση του ρυθμιστικού
πλαισίου που διέπει τη διαφάνεια των συναλλαγών στις κεφαλαιαγορές και τη
διαχείριση του κινδύνου που απορρέει από τα τιτλοποιημένα προϊόντα, όπως επίσης
και την αναμόρφωση του πλαισίου άσκησης εποπτείας του Ευρωπαϊκού
χρηματοπιστωτικού συστήματος58.
Σε αυτό το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και με την υφιστάμενη οικονομική
συγκυρία, τόσο της δημοσιονομικής κρίσης εγχώρια, όσο και της παγκόσμιας
οικονομικής ύφεσης, καλούνται οι τράπεζες να επινοήσουν τρόπους που θα
αποφέρουν εξομάλυνση του τραπεζικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού συστήματος,

58

Σημειώνεται ότι πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί, εξίσου επηρεασμένες από αντίστοιχες διεθνείς
πρωτοβουλίες, και προς την κατεύθυνση της κάλυψης κενών με την υιοθέτηση νέων κανόνων για την
αντιμετώπιση των υπολοίπων αιτίων της κρίσης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: η καθιέρωση
συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας στον οποίο
εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα, η καθιέρωση κανόνων για τη διασφάλιση της ορθής αποτίμησης
των χρηματοπιστωτικών μέσων, η καθιέρωση ενός συστήματος εκκαθάρισης των συναλλαγών επί
παραγώγων πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps-CDSs) μέσω ενός ή περισσοτέρων κεντρικών
αντισυμβαλλομένων (central clearing counterparties-CCPs) εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και η καθιέρωση ειδικού κανονιστικού πλαισίου που να διέπει τα κεφάλαια αντιστάθμισης
κινδύνου (hedge funds), ιδίως αναφορικά με τους συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από τη
λειτουργία των εν λόγω κεφαλαίων και την επίδρασή τους στην ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα
της αγοράς, τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, καθώς και τους όρους διαφάνειας
που διέπουν τη λειτουργία τους με στόχο την προστασία του επενδυτικού κοινού.
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καθώς και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Υπό το πρίσμα και των ρυθμιστικών
εξελίξεων που αναμένονται να λάβουν χώρα συντόμως, σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο,

τόσο

στο

ρυθμιστικό

πλαίσιο

που

διέπει

τη

λειτουργία

του

χρηματοπιστωτικού τομέα όσο και στην εποπτεία που ασκείται σε ότι αφορά τη
λειτουργία των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των αγορών, ο
ρόλος των τραπεζών αναμένεται να είναι καθοριστικός και οι κινήσεις που θα
πραγματοποιήσουν καταλυτικές για το διεθνές οικονομικό μέλλον.
Το κλειδί της επιτυχίας ενδεχομένως, να διαφαίνεται ότι βρίσκεται μέσα από
στρατηγικές κινήσεις ανάπτυξης και επέκτασης των τραπεζικών ιδρυμάτων μέσω
συγχωνεύσεων και εξαγορών, τόσο στον ελληνικό χώρο ή ευρωπαϊκό όσο και στον
ευρύτερο διεθνή, με την προϋπόθεση ωστόσο, ότι η θεώρηση της όλης υπόθεσης να
μην γίνει ως μια απλή συναλλαγή μεταξύ δύο μερών, αλλά ως μια διαδικασία
στρατηγικής σημασίας, που πρέπει να βρίσκεται σε συνάρτηση με την εταιρική
στρατηγική

των

συμβαλλόμενων

μερών

και

να

αποφέρει

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα, που θα τις εδραιώσει στο χώρο και θα τις διασώσει από το υφιστάμενο
αρνητικό οικονομικό κλίμα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & ΕΞΑΓΟΡΩΝ:
Γλωσσάριο
Άμυνα πάκμαν (pac man defense): η εταιρία που είναι προς εξαγορά κάνει
αντιπρόταση στον υποψήφιο αγοραστή της για τη δική του εξαγορά
Απόκρουση καρχαριών (shark repellant): οι κινήσεις του "θύματος"-εταιρίας
στόχου με σκοπό την αποθάρρυνση των εξαγοραστών (π.χ. αύξηση του ποσοστού
ψήφων για την έγκριση της προσφοράς )
Αγκάλιασμα της αρκούσας (bear hug): η εταιρία-αγοραστής στέλνει στο Δ.Σ. της
εταιρίας-στόχου επιστολή με την οποία αναγγέλλει την πρόταση εξαγοράς και ζητάει
από τα μέλη να λάβουν γρήγορα μια απόφαση σχετικά με την προσφορά
Αποσχίσεις (divestments ή reverse take-overs ή demergers): είναι η αντίστροφη
διαδικασία της Σ/Ε
Ειδικό Σαββατόβραδο (Saturday night special): στην περίπτωση που η έγκριση
δεν δοθεί μετά από ένα αγκάλιασμα αρκούδας, η εταιρία-αγοραστής απευθύνεται
άμεσα στους μετόχους υποβάλλοντάς τους την προσφορά με απ’ ευθείας συνεννόηση
και αν δεχτούν, τότε θα έχει τη δύναμη να απολύσει τα μέλη του Δ.Σ. που δε
συνεργάστηκαν , εκτός κι αν κατέχουν τόσες μετοχές που τους επιτρέπουν τη
διατήρηση του ελέγχου
Εταιρία-αγοραστής (bidder): η εταιρία που επιθυμεί και επιδιώκει την Ε/Σ ή αλλιώς
απορροφώσα
Εταιρία-στόχος (target company): η προς συγχώνευση/εξαγορά εταιρία ή αλλιώς
απορροφώμενη
Λευκός ιππότης (white knight): μια τρίτη εταιρία που παρεμβαίνει είτε
εξαγοράζοντας, είτε συγχωνευόμενη με το θύμα, ώστε να αποτρέψει την εξαγορά από
τον μαύρο ιππότη
Μαύρος ιππότης (black knight): μια εταιρία που επιχειρεί την επιθετική εξαγορά
μιας άλλης
ΜΒΟs (Management BuyOuts): απόκτηση του ελέγχου της εταιρίας από τη
διοίκησή της ή άλλης ομάδας επενδυτών και μετατροπή της σε μη εισηγμένη
Κώνειο (poison pill): το θύμα προχωρά στην Σ/Ε με άλλη εταιρία με τρόπο που να
γίνεται οικονομικά ή διαρθρωτικά λιγότερο ελκυστική στον υποψήφιο αγοραστή
LBOs (Leveraged BuyOuts): η διαδικασία του MBOs με τη χρήση δανεισμού (π.χ.
χρήση junk bonds, κ.α.)
Σκαντζόχοιρος (porcupine): μια σύνθετη συμφωνία μεταξύ προμηθευτών, πελατών
και πιστωτών, που δυσκολεύει την ενσωμάτωση της εταιρίας-στόχου στις
δραστηριότητες ενός πιθανού εξαγοραστή
Τίμημα (premium): η καθορισμένη τιμή που ορίζεται ως αντίτιμο για την αγορά των
μετοχών της εταιρίας-στόχου, που αναφέρεται σε ένα ποσό χρημάτων ή ως αριθμός
μετοχών της νέας εταιρίας που θα προκύψει μετά τη Σ/Ε
Τakeover: η εξαγορά μιας εταιρίας από μια πολύ μεγαλύτερή της
Υποβολή προσφορών (tender offers): η εταιρία-αγοραστής ζητάει από τους
μετόχους της εταιρίας-στόχου να υποβάλλουν ή να προσφέρουν τις μετοχές τους για
ανταλλαγή σε κάποια καθορισμένη τιμή
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Χρυσή μετοχή (golden share): το δικαίωμα που διατηρεί το κράτος σε ορισμένες
ιδιωτικοποιήσεις να προβάλλει βέτο σε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις του Δ.Σ. της
εταιρίας
Χρυσό αλεξίπτωτο (golden parachute): οι όροι στα συμβόλαια των διευθυντικών
στελεχών, που καθιστούν εξαιρετικά δαπανηρή την απόλυσή τους σε περίπτωση
εξαγοράς της εταιρίας
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:
Ίδρυση και Λειτουργία
Α) Τράπεζα της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927 βάσει ενός
Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 1928. Έχει
συσταθεί με τη μορφή ανωνύμου εταιρίας. Ως έδρα της ορίζεται από το Καταστατικό της η Αθήνα, ενώ
διατηρεί 17 υποκαταστήματα, 38 πρακτορεία και 9 θυρίδες σε όλη την Ελλάδα. Από τον Ιανουάριο
2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Έκτοτε, η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει
με τη δράση της στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος,
το οποίο χαράσσει και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού
συστήματος. Ως πρωταρχικός σκοπός ορίζεται από το Καταστατικό της η διασφάλιση της σταθερότητας
του γενικού επιπέδου των τιμών. Στο βαθμό που δεν επηρεάζεται η επίτευξη του πρωταρχικού της
σκοπού, η Τράπεζα στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της, έχει κατοχυρωθεί η θεσμική, προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία της, αλλά και η
άσκηση δημοκρατικού ελέγχου εκ μέρους της Βουλής.
Oι αρμοδιότητες της Τράπεζας διακρίνονται
Ευρωσυστήματος και σε άλλες αρμοδιότητες:

σε

αυτές

που

εντάσσονται

στο

πλαίσιο

του

1. Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος










Συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του
ευρώ και την εφαρμόζει στην Ελλάδα.
Διαχειρίζεται για λογαριασμό της ΕΚΤ μέρος των σε συνάλλαγμα και χρυσό
διαθεσίμων της τελευταίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ.
Ασκεί την επίβλεψη των συστημάτων και των μέσων πληρωμών, με σκοπό τη
διασφάλιση της σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους.
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, παρακολουθεί και επιβλέπει, μεταξύ
άλλων, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ και το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών.
Από τις 19 Μαΐου 2008, συμμετέχει στο Target2 , το νέο διευρωπαϊκό
σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο.
Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
και την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(δηλαδή, τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).
Εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα,
μετά από έγκριση της ΕΚΤ, και είναι αρμόδια για την κυκλοφορία και
διαχείριση των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στην Ελλάδα.
Φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, είτε από το
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), είτε από
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διασυνοριακές χρηματαποστολές, καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση,
διακίνηση και την επανακυκλοφορία ή την καταστροφή τους και μεριμνά για
τον ομαλό εφοδιασμό της οικονομίας.
2. Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος












Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και ορισμένες κατηγορίες
επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας.
Εποπτεύει και ελέγχει τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
καθώς και τους διαμεσολαβητές στις ασφαλίσεις.
Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι
Τίτλοι).
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς
Τίτλων (ΗΔΑΤ).
Έχει αναλάβει το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών της ΕΧΑΕ μέσω
του συστήματος SMART (System for Money Settlement of Athex Reconciled
Transactions).
Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στα οποία
περιλαμβάνονται τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Τράπεζας της
Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.
Εξυπηρετεί το Ελληνικό Δημόσιο ως ταμίας και εντολοδόχος τού.
Καταρτίζει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική
οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες.

Δημοσιεύει εκθέσεις και διεξάγει ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της
παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας και της
νομισματικής πολιτικής.
Παρακάτω παρατίθενται Νόμοι που αφορούν σε δραστηριότητες της ΤτΕ:
Ν.4021/2011 - Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών
ιδρυμάτων


–Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα
–Κύρωση της Σύμβασης
−Πλαίσιο
του
Ευρωπαϊκού
Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις
Ν.3862/2010 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ,
2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική
αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις
του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
Ν.3601/1.8.2007 - Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα
Ν.3487/11.9.2006 - Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την
τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ
και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς
εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
και ασφαλιστικών επιχειρήσεων" (ΕΕΙ.178/17.7.2003)
N.3458/8.5.2006 - Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων
Ν.3455/18.4.2006 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων
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και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις
N.2515/1997 (άρθρο 16) - Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων

ετερογενών

Β) Ελληνικές εμπορικές τράπεζες
1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), με τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία
στον Ελλαδικό χώρο, ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ο Όμιλος της ΕΤΕ προσφέρει ευρύ
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών και το δίκτυό της, που
αριθμεί 558 καταστήματα, καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο του 1999, η μετοχή της
Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η ΕΤΕ είναι
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα, υπαγόμενη στην ελληνική και κοινοτική
τραπεζική νομοθεσία και ειδικότερα στον Ν.2076/92 όπως ισχύει σήμερα, που ως
γνωστόν ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την δεύτερη τραπεζική οδηγία
89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αναλυτικότερα, ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα και μέχρι την ίδρυση της
Τράπεζας της Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόμιο και ήταν υπεύθυνη για την
έκδοση του νομίσματος. Το 1953, η τράπεζα συγχωνεύτηκε με την «Τράπεζα
Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1893. Μέσα στο 1998, η τράπεζα προέβη στη
συγχώνευση διά απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών
της εταιρειών, της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Εθνική
Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των
πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και κτηματικής πίστης. Στα τέλη του 2002,
η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της θυγατρικής
της "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ".
Σήμερα, μετά τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της ΝA Ευρώπης και Ανατ.
Μεσογείου, το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 1.144 μονάδες
(στοιχεία 30.09.2011). Στο πλαίσιο του στρατηγικού της προσανατολισμού στην
αγορά της ΝΑ Ευρώπης, η ΕΤΕ εξαγόρασε, εντός του 2006, τη Finansbank στην
Τουρκία και τη Vojvodjanska Banka στη Σερβία.
2. Alpha Bank
Η Alpha Bank γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Πέρα από την
προσφορά απλών τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, εξελίχθηκε σε έναν
ολοκληρωμένο όμιλο παροχής οικονομικών υπηρεσιών. Το δίκτυο Καταστημάτων
της Τραπέζης στην Ελλάδα αριθμεί 412 Καταστήματα. Ιδρύθηκε το 1879 από τον
Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούργησε μία εμπορική επιχείρηση στην
Καλαμάτα. Το 1918 το τραπεζικό τμήμα του οίκου "Ι. Φ. Κωστοπούλου"
μετονομάστηκε σε "Τράπεζα Καλαμών" και το 1924 η έδρα της μεταφέρθηκε στην
Αθήνα, και η Τράπεζα ονομάσθηκε "Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως". Το
1947 η επωνυμία άλλαξε σε "Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως", αργότερα, το 1972 σε
"Τράπεζα Πίστεως" και τέλος τον Μάρτιο του 1994 σε Alpha Τράπεζα Πίστεως.
Σημαντικός σταθμός κατά την πορεία της υπήρξε η εξαγορά του 51% των μετοχών
της Ιονικής Τραπέζης το 1999 και τελικά η συγχώνευσή της με απορρόφηση από την
Alpha Τράπεζα Πίστεως στις 11 Απριλίου 2000.
Εκτός Ελλάδος η Τράπεζα δραστηριοποιείται στις αγορές της Ρουμανίας (Alpha
Bank Romania), Σερβίας (2002: Επέκταση στην τραπεζική αγορά της Σερβίας με την
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ίδρυση Καταστήματος στο Βελιγράδι, και δύο έτη αργότερα, αποκτάται το πλειοψηφικό
πακέτο μετοχών της ''Jubanka a.d. Βελιγραδίου'', η οποία μετονομάζεται σε ''Alpha Bank
Srbija A.D.''), Βουλγαρίας (δίκτυο 101 Καταστημάτων), Π.Γ.Δ.Μ. (Alpha Bank A.D.

Skopje), Αλβανία (δίκτυο 45 Καταστημάτων), Κύπρου (Alpha Bank Cyprus LTD),
και Ουκρανίας (2008: Επέκταση στην τραπεζική αγορά της Ουκρανίας με την
απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της νεοσυσταθείσης ουκρανικής
τραπέζης OJSC Astra Bank), ενώ έχει παρουσία και στη Μεγάλη Βρετανία (Λονδίνο).
3. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
Η Εμπορική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1907, είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1909 και
είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές Τράπεζες της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 2000
η Εμπορική Τράπεζα σύναψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με το διεθνή
χρηματοοικονομικό όμιλο της Crédit Agricole, που απέκτησε αρχικά το 6,7% του
μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής ενώ σήμερα κατέχει το 100 %. Η Εμπορική
Τράπεζα διαθέτει 340 καταστήματα στην Ελλάδα. Ο Όμιλος της Εμπορικής
απασχολεί 7.600 άτομα περίπου. Μέσω του νέου της μετόχου, που συγκαταλέγεται
στους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους διεθνώς, η Εμπορική Τράπεζα
έχει πλέον πρόσβαση σε σημαντική τεχνογνωσία και ένα διεθνές δίκτυο που
απλώνεται σε περίπου 70 χώρες.
Η ζωή της Εμπορικής Τράπεζας αρχίζει ουσιαστικά το 1886, χρόνο κατά τον οποίο ο
ιδρυτής της, Γρηγ. Εμπεδοκλής, προχωρεί στην ίδρυση του Τραπεζικού Γραφείου
"Γρ. Εμπεδοκλής". Από τότε η Τράπεζα πέρασε από πολλές φάσεις για να καταλήξει
σήμερα να είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και να έχει
συνεχή, γόνιμη και ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και
στον εκσυγχρονισμό της τραπεζικής αγοράς στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, το 1896
γίνεται η ίδρυση της Τράπεζας Γρ. Εμπεδοκλέους και το 1907 η ίδρυση της
Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος με επικεφαλής το Γρηγ. Εμπεδοκλή, έπειτα από
μετατροπή της Ε.Ε. "Τράπεζα Γρ. Εμπεδοκλέους" σε Α.Ε. με την επωνυμία
«Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.. Την περίοδο 1957-1965 γίνεται η οικοδόμηση
του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας με απόκτηση, εκτός από Τραπεζικές και
Ασφαλιστικές εταιρίες και βιομηχανικών Ξενοδοχειακών και Ναυπηγικών
επιχειρήσεων (Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, Χυμών & Κονσερβών, Ιονική
Ξενοδοχειακή, Ναυπηγεία Ελευσίνος κ.α). Πιο συγκεκριμένα τα έτη 1962, 1963 και
1964 στιγματίζονται από την εξαγορά Τράπεζας Πειραιώς και της ασφαλιστικής
εταιρίας "Γενικαί Ασφάλειαι", την ίδρυση της Τράπεζας Επενδύσεων και την
εξαγορά της Τράπεζας Αττικής, αντιστοίχως.
Χρονολογία ορόσημο αποτελούν τα έτη 1975-1976, όταν η τράπεζα περιέρχεται στον
έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και σε οργανισμούς ελεγχόμενους από το
Δημόσιο, και ορίζεται Κυβερνητικός Επίτροπος ενώ, απομακρύνεται ο Στρατής
Ανδρεάδης, που είχε αναλάβει τη διοίκησή της από το 1952, μετά το θάνατο του
ιδρυτή της. Επιπλέον, τα έτη 1997 και 1999, χαρακτηρίζονται από τη μεταβίβαση της
πλειοψηφίας των μετοχών της Τραπέζης Αττικής και την πώληση της Ιονικής
Τράπεζας στην Alpha Bank, αντίστοιχα.
Με την παρουσία αλλά και με το δυναμικό προφίλ της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
και την Ανατολική Μεσόγειο από τις αρχές του 20ού αι., έχει παίξει σημαντικό ρόλο
στον στρατηγικό προσανατολισμό και άλλων τραπεζών Με διεθνή παρουσία στο
Λονδίνο (1923: ίδρυση της Commercial Bank of the Near East), την Αλεξάνδρεια
(1923: υποκατάστημα), την Κωνσταντινούπολη (1923: υποκατάστημα), το Παρίσι
(1971: ίδρυση θυγατρικής τράπεζας), τη Φρανκφούρτη (1971: ίδρυση θυγατρικής
τράπεζας), την Κύπρο (1993-1999: ίδρυση υποκαταστημάτων, θυγατρικών και
επέκταση εργασιών), την Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Το Μάρτιο του
2010 η θυγατρική Emporiki Bank-Albania S.A. διέθετε 23 καταστήματα, η Emporiki
Bank-Bulgaria EAD 30 καταστήματα, η Emporiki Bank-Romania S.A. 34
καταστήματα και η Emporiki Bank-Cyprus Ltd 12 καταστήματα.
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4. EFG Eurobank Ergasias
O όμιλος Eurobank EFG, είναι ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός με σύνολο ενεργητικού
€81,6 δισ., που απασχολεί πάνω από 20.000 άτομα και προσφέρει τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες του, τόσο μέσα από ένα δίκτυο 1.600 καταστημάτων και σημείων
πώλησης, όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης. Η απαρχή του έγινε το
1990 με την ίδρυση της Ευρωεπενδυτικής Τράπεζας Α.Ε., με ειδίκευση στους τομείς
της επενδυτικής τραπεζικής και του private banking. Το 1994 ήταν χρονιά σταθμός
για την εξελικτική πορεία του ομίλου εφόσον σηματοδοτήθηκε από την απόκτηση
μεριδίου 75% της EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. Η μετονομασία της
Ευρωεπενδυτικής σε Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. δεν έγινε παρά το 1997, και η
τελική επωνυμία της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. δόθηκε το 2000 μετά την
περιπετειώδη συγχώνευσή της με την Τράπεζα Εργασίας. Εξ αρχής ακολούθησε μια
πορεία έντονων συγχωνεύσεων και εξαγορών ώστε να λάβει τη μορφή που έχει
σήμερα. Μεγάλης σημασίας ωστόσο είναι και η στρατηγική συμμαχία που είχε με την
Deutsche Bank από το 1998 έως το 2003, η οποία τελευταία είχε αποκτήσει
συμμετοχή 10% στην Eurobank.
Ο όμιλος Eurobank EFG έχει σημαντική παρουσία σε άλλες 9 χώρες, κυρίως από το
2000 και μετά: Βουλγαρία (2002: Απόκτηση συμμετοχής 43% στη Post Bank
Βουλγαρίας μέσω εξαγοράς του 50% της Alico / CEH Balkan Holdings), Σερβία
(2003: Εξαγορά ποσοστού 68% της Post Banka AD Σερβίας), Ρουμανία (2000:
Απόκτηση ποσοστού 19,25% στην Banc Post S.A. Ρουμανίας), Τουρκία (2005:
Εξαγορά της HC Istanbul χρηματιστηριακής), Πολωνία (2006: Οργανική ανάπτυξη
στην τραπεζική αγορά της Πολωνίας μέσω της Polbank EFG), Ουκρανία (2007:
Εξαγορά 99,3% της Universal Bank Ουκρανίας), Ην. Βασίλειο, Λουξεμβούργο και
Κύπρο (2003: Ίδρυση Eurocredit Retail Services (Cyprus) - 100% Eurobank Cards).
Επίσης, είναι μέλος του ομίλου EFG Group, ενός διεθνούς τραπεζικού ομίλου με
παρουσία σε 40 χώρες.
5. Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς και ιδρύθηκε το
1916. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1918. Για πολλές
δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο,
όπου και παρέμεινε μέχρι το 1991. Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, η
Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την
εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι, το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των
εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας
Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais
Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και
στην απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα.
Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών
δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών
Μακεδονίας-Θράκης και Χίου, δημιουργώντας μία από τις τρεις μεγαλύτερες
ιδιωτικές Τράπεζες στην Ελλάδα. Στις αρχές του 2002, η Τράπεζα Πειραιώς
απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank ενώ η απορρόφησή της από την Τράπεζα
Πειραιώς ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2003. Επίσης, στις αρχές του 2002
υπογράφηκε συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας του Ομίλου της Τράπεζας
Πειραιώς με το διεθνή τραπεζοασφαλιστικό Όμιλο ING για την ελληνική αγορά, με
έμφαση στο χώρο των τραπεζοασφαλειών, η οποία ανανεώθηκε τον Οκτώβριο 2007
για 10 έτη. Τον Ιούλιο 2009 η Τράπεζα Πειραιώς και η BNP Wealth Management
προχώρησαν στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στο Wealth Management.
Στις αρχές του 2005, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς υλοποιώντας τη στρατηγική
επέκτασής του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής
Μεσογείου, προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank
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(μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί 12χρονη παρουσία
του Ομίλου, ενώ το Μάρτιο 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των καταστημάτων
της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία με την Eurobank. Επίσης, το 2005,
πραγματοποίησε είσοδο στη σερβική αγορά με την εξαγορά της Atlas Bank
(μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd), αλλά και στην αιγυπτιακή αγορά με την
εξαγορά της Egyptian Commercial Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Egypt).
Τέλος, εντός του 2007, ο Όμιλος Πειραιώς διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην
Ουκρανία με την εξαγορά της International Commerce Bank (μετονομάστηκε σε
Piraeus Bank ICB), και στην Κύπρο με την έγκριση λειτουργίας τραπεζικού
ιδρύματος (Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου) και τη συμφωνία εξαγοράς του δικτύου της
Arab Bank Κύπρου. Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό
εστιάζεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, παράλληλα με
παρουσία στα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του Λονδίνου και της Νέας
Υόρκης.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δραστηριοποιείται στη Ρουμανία με
την Piraeus Bank Romania με 182 καταστήματα, στη Βουλγαρία με 100
καταστήματα της Piraeus Bank Bulgaria, στην Αλβανία με την Tirana Bank με 56
καταστήματα, στη Σερβία με 44 καταστήματα της Piraeus Bank Beograd, στην
Ουκρανία με 45 καταστήματα της Piraeus Bank ICB, στην Κύπρο με 15
καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου, στην Αίγυπτο με την Piraeus Bank
Egypt με 48 καταστήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα κατάστημα της Τράπεζας
Πειραιώς στο Λονδίνο και τέλος, στις Η.Π.Α. με τη Marathon Bank στη Νέα Υόρκη
με δίκτυο 13 καταστημάτων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011, ο Όμιλος διέθετε δίκτυο
810 καταστημάτων (354 στην Ελλάδα και 456 στο εξωτερικό) και ανθρώπινο
δυναμικό 11.528 εργαζομένων (6.355 και 5.173 αντίστοιχα).
6. Γενική Τράπεζα Ελλάδος
Η Γενική Τράπεζα Ελλάδος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1937 με κεφάλαια του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Τον Ιανουάριο του 1985 έγινε εισαγωγή μετοχών της
Τράπεζας για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.. Στις 5 Μαρτίου 2004
ο όμιλος της Société Générale γίνεται ο κυριότερος μέτοχος με το 50,01% και το
όνομα της τράπεζας αλλάζει από Γενική Τράπεζα της Ελλάδας σε Geniki Bank. Το
Σεπτέμβριο του 2005 το ποσοστό αυξήθηκε σε 52,32%.
Σήμερα η Geniki bank, λειτουργεί 149 υποκαταστήματα στην Ελλάδα και παράλληλα
στον όμιλο ανήκουν πέντε θυγατρικές που προσφέρουν εξειδικευμένες τραπεζικές,
χρηματοοικονομικές, ασφαλιστικές και άλλες υπηρεσίες.
7. Marfin – Egnatia
Η Marfin Εγνατία Τράπεζα, είναι υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής
Δημόσιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CYPRUS POPULAR
BANK PUBLIC CO LTD» και λειτουργεί από την 1/4/2011 ως Μέλος του Ομίλου
Λαϊκής Τράπεζας. Εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την Τράπεζα
της Ελλάδος ως αρμόδια Αρχή του κράτους – μέλους υποδοχής, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Ο όμιλος Λαϊκής Τράπεζας με έδρα στην Κύπρο αποτελεί έναν
ηγετικό χρηματοοικονομικό οργανισμό, με ιστορία πέραν των 110 χρόνων και διεθνή
παρουσία σε 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με δίκτυο 439 καταστημάτων
το 2012 και 8.464 εργαζομένους, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Ο όμιλος της Λαϊκής Τράπεζας στην σημερινή του μορφή, προέκυψε από την
συγχώνευση τριών Ομίλων: της Marfin Financial Group, του Ομίλου Εγνατίας
Τράπεζας και της Λαϊκής Τράπεζας. Η συνένωση που επακολούθησε έχει
δημιουργήσει ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό οργανισμό με ηγετικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα, η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου ιδρύθηκε το 1901 στην
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Κύπρο και εγκαθιδρύθηκε το 1992 στην Ελλάδα με την επωνυμία Laiki Hellas.
Παράλληλα, η Εγνατία Τράπεζα και η Marfin Τράπεζα ιδρύθηκαν το 1991 και 1998,
αντίστοιχα. To 2003 η Marfin αποκτά την επενδυτική τράπεζα της Πειραιώς, Piraeus
Prime. Από το 2005 μέχρι το 2009, η Marfin Popular Bank δημιουργείται αποκτώντας
τον έλεγχο σταδιακά των τραπεζών Λαϊκή, Εγνατία και Marfin.
Η μεταβίβαση του ελέγχου του μάνατζμεντ της τράπεζας στους κύπριους μετόχους
από την ομάδα μετόχων επιρροής του Ανδρέα Βγενόπουλου (MIG, Dubai Group),
συνοδεύεται και από αλλαγή του ονόματος και του λογότυπου του ομίλου. Στόχος της
νέας διοίκησης είναι η ανάδειξη του κυπριακού χαρακτήρα του ομίλου. Για το λόγο
αυτό η εμπορική ονομασία του ομίλου αλλάζει από «Marfin Popular Bank» σε
«LAIKI BANK GROUP» στα αγγλικά και «ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» στα
ελληνικά μετά από απόφαση της γενική συνέλευση των μετόχων της. Επισημαίνεται
ότι η εμπορική ονομασία της τράπεζας στην Ελλάδα, «MARFIN EGNATIA BANK»,
παραμένει η ίδια.
8. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
H Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδoς ιδρύεται το 1929. Λειτούργησε αρχικά ως ένα
εξειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα, με σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του
αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, ο οποίος παραμένει και σήμερα ένας από τους
βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησής της με προσφορά πιστώσεων και εγγυήσεων σε
αγρότες και συνεταιρισμούς και με ταχεία διανομή των κοινοτικών επιδοτήσεων.
Ωστόσο, ο ρόλος της ΑΤΕbank έχει διευρυνθεί με επέκταση σε όλα τα πεδία
τραπεζικών εφαρμογών από το 1990 και μετά. Το 1991 μετατρέπεται σε Α.E. και το
2000 πραγματοποιεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και εισάγεται στο Χ.Α.Α.
Το 2004 και 2005, με μια γιγαντιαία αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (Ιούνιος
2005), με δυναμική πολιτική εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της, με αποτελεσματική
εφαρμογή του νόμου για τα Πανωτόκια, με μετασχηματισμό της εταιρικής της
εικόνας ως ΑΤΕbank, καθώς και με την εισαγωγή της μετοχής της ΑΤΕbank στο
δείκτη FTSE/Athex 20 των επιχειρήσεων μεγάλης κεφαλαιοποίησης(Νοέμβριος
2005), επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα,
διαθέτοντας μέχρι σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο εξυπηρέτησης
και το μεγαλύτερο στην Ελληνική Περιφέρεια.
Το 2006 επεκτείνει τις δραστηριότητές της στα Βαλκάνια με την εξαγορά ποσοστού
της AIKBanka στη Σερβία και της MINDΒank(Ιούλιος 2006) στη Ρουμανία, η οποία
μετασχηματίζεται σε ATEbank Romania και επιτυγχάνει την έκδοση άδειας για
τραπεζοασφαλιστικές εργασίες.
9. Τράπεζα Αττικής
Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1925 και είναι σήμερα ένας
δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Ελλάδα που διαθέτει ένα
αναπτυσσόμενο δίκτυο αποτελούμενο, αυτή τη στιγμή, από 80 καταστήματα. Η
διάρκεια της Τραπεζικής εταιρίας ορίζεται εκατό χρόνια αρχίζει δε από της
ημερομηνίας δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού Διατάγματος, ήτοι από 5ης
Φεβρουαρίου 1925 και λήγει την 4η Φεβρουαρίου 2025. Η Τράπεζα από το 1964
ανήκε στον Όμιλο Εταιριών της Εμπορικής Τράπεζας και εισήχθη στο
Χρηματιστήριο στις 2-6-1964. Στις 26/6/97 ο Όμιλος Εταιριών Εμπορικής Τράπεζας
μεταβίβασε, μέσω του Χ.Α.Α., μέρος των μετοχών που κατείχε, στο ΤΣΜΕΔΕ και
στο Τ.Π.Δ και από την 09/09/2002 μεταβίβασε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τις
υπόλοιπες μετοχές που κατείχε.
Οι μεγαλύτεροι Μέτοχοι της Τράπεζας είναι: α) το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών
Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) με 42,87% των μετοχών, β) το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με 22,43% των μετοχών και γ) το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με 19,28% των μετοχών.
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10. Millenium Bank
Η Τράπεζα Millennium bank ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2000,
εισάγοντας μια νέα, πελατοκεντρική φιλοσοφία στην Ελληνική τραπεζική αγορά. Η
Millennium bank είναι μέλος του διεθνούς ομίλου Millennium που της παρέχει
παγκόσμιο βεληνεκές και τεράστια τραπεζική τεχνογνωσία. Το 2006 η Τράπεζα
άλλαξε την επωνυμία της από Nova Bank σε Millenium bank.
11. Proton Τράπεζα
Η νέα Proton Τράπεζα ΑΕ, ιδρύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011, με απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, σε
εφαρμογή του Νόμου 4021/2011 περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.
Με βάση το Νόμο αυτό, στη νεοϊδρυθείσα τράπεζα μεταφέρθηκαν το σύνολο των
καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό
(χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της παλιάς Proton Bank.
H Νέα Proton Τράπεζα λειτουργεί υπό το σήμα Proton, και ενισχύθηκε από το Σκέλος
Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρέσχε τα απαιτούμενα κεφάλαια στη
νέα, «καλή» Τράπεζα και αποτελεί τον μοναδικό μέτοχό της.
12. Τράπεζα Probank
Η Τράπεζα PROBANK ιδρύθηκε το 2001 από πρωτοβουλία τραπεζικών στελεχών με
πολυετή πείρα στον κλάδο, με σκοπό να προσφέρουν με εργατικότητα και τραπεζικό
ήθος ολοκληρωμένες πρωτοποριακές και εγγυημένες τραπεζικές υπηρεσίες, που
στοχεύουν στην άμεση και ποιοτική προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών. Στο
μετοχικό κεφάλαιο συμμετείχαν 703 μέτοχοι, επιχειρηματίες, ιδιώτες και τραπεζικοί
υπάλληλοι, με μέγιστο ποσοστό 5%,διαμορφώνοντας από την αρχή τον πολυμετοχικό
χαρακτήρα της.
Στις 21.05.2001 η Τράπεζα έλαβε την άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της
Ελλάδος και το Νοέμβριο του ίδιου έτους λειτούργησε το πρώτο της κατάστημα. Η
PROBANK επί πλέον, προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένο πλαίσιο
εξυπηρέτησης στους πελάτες της, ίδρυσε θυγατρικές εταιρείες καιι έχει έχει
πολυμετοχική βάση, με 3.552 μετόχους.
13. Πανελλήνια Τράπεζα
Η Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία της το 2001, με έδρα το
Χολαργό Αττικής. Το αρχικό καταβεβλημένο μετοχικό της Κεφάλαιο ανήρχετο στο
ποσό των 30,2 εκατομμυρίων Ευρώ. Το σημερινό καταβεβλημένο μετοχικό της
Κεφάλαιο, μετά την συμμετοχή και της Γερμανικής κεντρικής συνεταιριστικής
τράπεζας DZ BANK AG, υπερβαίνει τα 80 εκατομμύρια Ευρώ και διατηρεί 27
καταστήματα.
Η Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε , είναι εμπορική Τράπεζα και αποτελεί τη φυσική
εξέλιξη του νέου ελληνικού, αποκεντρωμένου και ταχύτατα αναπτυσσόμενου
χρηματοοικονομικού Συνεταιριστικού Τομέα. Όλες οι Ελληνικές Συνεταιριστικές
Τράπεζες (16 Τράπεζες) και 13 Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί της χώρας, αφενός μεν για
λόγους επίτευξης οικονομιών κλίμακας αφετέρου δε λόγω εμπορικού ανταγωνισμού,
προέβησαν στην ίδρυση ενός κεντρικού και ανεξάρτητου οργανισμού, της Κεντρικής
τους Τράπεζας. Το σύνολο των είκοσι εννέα (29) αναφερθέντων ιδρυμάτων
εκπροσωπούν πάνω από 180.000 μετόχους οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα την
πελατειακή / συνεταιριστική τους βάση. Τα τέσσερα μεγαλύτερα εγχώρια ιδρύματα
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είναι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η
Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκαννήσου, των
οποίων το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση της Πανελλήνιας
ανέρχεται σε 72,06%. Επίσης, η Γερμανική κεντρική συνεταιριστική τράπεζα DZ
BANK AG συμμετέχει με ποσοστό 12%.
14. First Business Bank
Η FBBank ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001. Η FBBank εξαγόρασε το χαρτοφυλάκιο
και το δίκτυο καταστημάτων της καναδικής Bank of Nova Scotia στην Ελλάδα. Το
χαρτοφυλάκιο που εξαγοράστηκε ήταν απολύτως υγιές και επικεντρωνόταν στους
τομείς της ναυτιλίας και των ξενοδοχείων, αλλά περιλάμβανε και ένα μεγάλο αριθμό
βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους. Το δίκτυο που
εξαγοράστηκε περιλάμβανε επτά υποκαταστήματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και
την ελληνική περιφέρεια.
Το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας ανέρχεται σε 270 στελέχη και υπαλλήλους
διαφόρων ειδικοτήτων. Ενώ, το δίκτυο καταστημάτων της FBBank αποτελείται από
19 καταστήματα.
15. Aspis Bank
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος προχώρησε στις 17/12/2011 στην υποβολή
προσφοράς και απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ,
εκτός ορισμένων συγκεκριμένων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που
ενεργοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, που προβλέπεται από το άρθρο 63Δ του
Ν.3601/2007.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη πρόκειται να αποφέρει σημαντικά οφέλη καθώς πρόκειται
να αξιοποιηθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τόσο του ΤΤ όσο και της T Bank
και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος και συνέργειες, επωφελείς για τους
πελάτες των δύο τραπεζών. Οι δύο τράπεζες διαθέτουν συμπληρωματικά δανειακά
χαρτοφυλάκια, η συνένωση των οποίων θα ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τραπεζικής και
τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.
Το σύνολο των 27 καταστημάτων της Τ ΒΑΝΚ εντάσσεται στο δίκτυο
καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και θα λειτουργεί στο πλαίσιο των
σχετικών αποφάσεων της διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Από τη
Δευτέρα 19.12.2011, όλο το δίκτυο καταστημάτων της Τ Bank λειτουργεί κανονικά
υπό τη νέα ιδιοκτησία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Το σύνολο των εργαζομένων
της T Bank, όπως και όλες οι καταθέσεις και τα δάνεια που διαθέτει στο
χαρτοφυλάκιό της η T Bank, μεταφέρονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το οποίο
θα διασφαλίσει την εύρυθμη συνέχιση των λειτουργιών του.
Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 17.12.2011, κατόπιν μελέτης της
προσωρινής αξιολόγησης των προς μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Τ
ΒΑΝΚ, παροχής όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τη διοίκηση του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου και αποδοχής της σχετικής προσφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Αποτελεί σημαντική κίνηση ενίσχυσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και
αναδεικνύει την αναγκαιότητα παροχής αποφασιστικών λύσεων από τους θεσμικούς
φορείς σε περιόδους κρίσης.
16. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ιδρύθηκε το 1900 στην Κρήτη, τον καιρό που το νησί δεν
είχε ακόμη ενωθεί με την Ελλάδα. Μέχρι το 2002, που με την ψήφιση νόμου
(Ν.3082/2002) μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία, υπήρξε αυτοτελής Δημόσια
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Υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αποκέντρωση, εποπτευόμενη από τον
Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το 2006 του χορηγείται άδεια λειτουργίας
πιστωτικού ιδρύματος και εισάγεται επιτυχώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο
πλαίσιο του κρατικού προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Έκτοτε τίθεται υπό την
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελεί μέλος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ταμιευτηρίων και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου
Ταμιευτηρίων. Αναλυτικότερα, το 1902 γίνεται επίσημη έναρξη εργασιών του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το1909 εγκαθιδρύεται σε όλη την επικράτεια και το
1914-1915 μεταφέρεται η έδρα του στην Αθήνα.
Από το 2007 το μετονομαζόμενο σε TT Hellenic Postbank εισέρχεται σε μια νέα
εποχή αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης. Έκτοτε μια σειρά από στρατηγικές αποφάσεις
και ενέργειες όπως ταχεία αναδιάρθρωση και θωράκιση χαρτοφυλακίου, νέα
οργανωτική δομή, αναβάθμιση δικτύου, εξορθολογισμό ανθρώπινου δυναμικού,
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με ΕΛΤΑ, ίδρυση
θυγατρικών, εξάπλωση σε νέους τομείς δραστηριότητας και δημιουργία νέων
καινοτομικών προϊόντων, εξασφάλισαν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο οριστική
επιστροφή στην κερδοφορία.
17. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που ιδρύθηκε με το Νόμο 1608 του 1919 το
1839, είναι αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου και Κοινωνικού
συμφέροντος. Σκοπός της ιδρύσεώς του ήταν η αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση
κάθε είδους παρακαταθήκης. Διαχρονικά και παράλληλα με την εξέλιξη της
λειτουργίας του Κράτους και της Εθνικής Οικονομίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων, πέρα από τη διαφύλαξη της Δημόσιας παρακατάθεσης, ανέπτυξε και άλλες
δραστηριότητες και κυρίως στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων διαφόρων φορέων του
Δημοσίου. Από το σύνολο των δραστηριοτήτων του δημιουργήθηκαν τα περιθώρια
διάθεσης κεφαλαίων υπό μορφή δανείων και θεσμοθετήθηκαν οι κατηγορίες
δανειζομένων όπως εξελίχθηκαν μέχρι σήμερα για να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες
που ήταν αναγκαίο και εφικτό.
Η πρώτη φάση, από την ίδρυσή του (και ειδικότερα από το 1925) μέχρι τον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο, χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο δυναμισμό στη χορήγηση
δανείων για εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας. Ειδικότερα την περίοδο αυτή
δανειοδοτεί έργα ύδρευσης, αποξήρανσης ελών, ηλεκτροφωτισμού, κατασκευής
λιμένων, οδοποιίας, ανέγερσης δικαστικών μεγάρων, διδακτηρίων, στρατώνων κλπ.
Σημαντικά επίσης ποσά διατέθηκαν πριν από τον πόλεμο για την ασφάλεια της χώρας
και ειδικότερα για την αγορά όπλων και την κατασκευή οχυρωματικών έργων.
Η δεύτερη φάση, από την λήξη του πολέμου και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
’80, και παρ όλη τη δυσμενή θέση που βρέθηκε με τον πόλεμο (απώλεια του
μεγαλύτερου μέρους του αποθεματικού του κεφαλαίου) χαρακτηρίζεται από
προσπάθεια ανασχηματισμού διαθέσιμών κεφαλαίων και επεκτείνει τις αρμοδιότητές
του σε νέους τομείς δράσεις. Την περίοδο αυτή είναι που αρχίζει να ασκεί την
Ταμειακή Υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και άλλων Νομικών
Προσώπων, τη διαχείριση των Νομαρχιακών και άλλων Ταμείων. Η συγκέντρωση
σημαντικών διαθέσιμων κεφαλαίων επιτρέπει πλέον στο Ταμείο να χορηγήσει
σημαντικά δάνεια, τόσο σε Δημόσιους Υπάλληλους για τις στεγαστικές τους ανάγκες,
όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε διάφορα άλλα Νομικά Πρόσωπα
Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου για πάσης φύσης έργα κοινής ωφέλειας. Το Ταμείο
εξελίχθηκε πάλι σ΄ ένα ισχυρό Ειδικό Πιστωτικό Οργανισμό για την εξυπηρέτηση
του Δημόσιου και Κοινωνικού Συμφέροντος.
Η τελευταία φάση, (δεκαετίες ΄80 και ΄90), χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των
Νέων Θεσμών στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Ταμείο διαδραματίζει
στο πλαίσιο αυτό πρωτεύοντα ρόλο. Δανειοδοτεί Δημοτικές και Κοινοτικές
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Επιχειρήσεις και Αναπτυξιακές Εταιρείες παντός σκοπού και συμβάλλει έτσι με το
δικό του τρόπο στην προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης και των τοπικών
παραγωγικών πρωτοβουλιών. Συμμετέχει δε το ίδιο σε Αναπτυξιακές Εταιρείες
(ΕΕΤΑΑ, ΕΤΑΝΑΜ). Παράλληλα υποστηρίζει τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καλύπτοντάς τους την ίδια συμμετοχή για προγράμματα και
επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (ΕΑΠΤΑ Ι & ΙΙ,
δίκτυα και βιολογικοί καθαρισμοί των ΔΕΥΑ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα, Ταμείο Συνοχής κλπ.). Την ίδια περίοδο παίρνει πρωτοβουλίες που
ενισχύουν τον Ευρωπαϊκό του προσανατολισμό. Συνάπτει δάνεια πολλών
δισεκατομμυρίων, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, τα οποία μεταβιβάζει στη συνέχεια σε Δήμους, Κοινότητες και ΔΕΥΑ,
καθώς και σε φορείς που συμμετείχαν στην ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά
τους σεισμούς του 1986 (ΟΕΚ, ΔΕΑΚ, ΑΔΕΚ). Αναλαμβάνει την Οικονομική
Διαχείριση του 1ου & 2ου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ Ι & ΙΙ). Αναπτύσσει τις σχέσεις του με την Credit Local de
France (Αυτοδιοικητική Πίστη Γαλλίας) δημιουργώντας ένα δίκτυο ανταλλαγής
εμπειριών. Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του αποκτώντας μετοχές των τραπεζών
Ελλάδος, Ιονικής, Εθνικής, Εμπορικής, Αττικής καθώς και άλλων οικονομικών
μονάδων των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
18. Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί τον βραχίονα της επενδυτικής
τραπεζικής και χρηματιστηριακών υπηρεσιών του ομίλου ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους συμβούλους επενδυτικής τραπεζικής στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είναι ο μεγαλύτερος
χρηματιστηριακός οίκος στην Ελλάδα και κατατάσσεται σταθερά στην πρώτη θέση,
τόσο στην αγορά μετοχών όσο και στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.
Επιπλέον, η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι μέλος του European
Securities Network (ESN). Το ESN αποτελεί ένα αναγνωρισμένο πανευρωπαϊκό δίκτυο
αποτελούμενο από 10 χρηματιστηριακές εταιρείες ή επενδυτικές τράπεζες και
προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες σε 14 χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα διατηρεί 4
καταστήματα.
19. Aegean Baltic Bank
Η Aegean Baltic Bank S.A. ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 με αρχική
κεφαλαιοδότηση ως joint venture με 51% από την εταιρία HSH Nordbank AG και
49% από την ελληνική διοίκησή της. Το 2007 η HSH μείωσε τη συμμετοχή της σε
9% ενώ η εταιρία GE Capital έγινε ο νέος μεγάλος μέτοχος κατέχοντας το 48%.
Προσφάτως, η HSH αποφάσισε να αποχωρήσει. Η Aegean Baltic Bank
δραστηριοποιήθηκε αρχικά ως μια boutique” ναυτιλιακή τράπεζα για την ελληνική
αλλά και τις περιφερειακές αγορές, με έμφαση στην διενέργεια και διαχείριση
ναυτιλιακών δανείων και στην δημιουργία ναυτιλιακών συναλλαγών "προστιθέμενης
αξίας", με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών από την ανάμιξη της HSH υπό
την καθοδήγηση μιας εξαιρετικά έμπειρης διοίκησης. Πλέον η τράπεζα έχει
δημιουργήσει στην αγορά επωνυμία (brandname) και ένα ισχυρό αρχείο ελέγχου στο
διακανονισμό και τη διαχείριση ναυτιλιακών δανείων. Από το 2004, η τράπεζα
διαβαθμίζεται ανάμεσα στις πρώτες τρεις θέσεις για το διακανονισμό ναυτιλιακών
δανείων για μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια.
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο
Α) ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Ν.3461/2006
Νόμος 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ
σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α΄106/30.5.2006)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός
Ο νόμος αυτός έχει σκοπό την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της υπ' αριθμ. 2004/25/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις Αγοράς
Κινητών Αξιών.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου αυτού ορίζονται ως:
α) «Δημόσια πρόταση» ή «πρόταση»; η δημόσια πρόταση, η οποία απευθύνεται
στους κατόχους κινητών αξιών μιας εταιρείας για την απόκτηση του συνόλου ή
μέρους των αξιών αυτών. Μια δημόσια πρόταση μπορεί είναι είτε προαιρετική
σύμφωνα με το άρθρο 6 είτε υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 7.
β) «Υπό εξαγορά εταιρεία»: η εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες αποτελούν
αντικείμενο δημόσιας πρότασης.
γ) «Προτείνων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
προβαίνει σε δημόσια πρόταση.
δ) «Αποδέκτες της δημόσιας πρότασης»: τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η
δημόσια πρόταση.
ε) «Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
συνεργάζονται με τον προτείνοντα ή με την υπό εξαγορά εταιρεία, βάσει ρητής ή
σιωπηρής, προφορικής ή γραπτής συμφωνίας, η οποία έχε ως σκοπό την απόκτηση
του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή τη ματαίωση της επιτυχούς έκβασης της
δημόσιας πρότασης. Πρόσωπα που ελέγχονται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992, θεωρούνται ως πρόσωπα που
ενεργούν συντονισμένα τόσο με το πρόσωπο αυτό όσο και μεταξύ τους.
στ) «Υπόχρεο πρόσωπο»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που οφείλει να προβεί σε
υποχρεωτική δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
ζ) «Κινητές αξίες»: οι κινητές αξίες οι οποίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά
που λειτουργεί στην Ελλάδα, ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου σε μια εταιρεία και
αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.
η) «Οργανωμένη αγορά»: η αγορά που ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2
του ν. 2396/1996.
θ) «Ημερήσιο Δελτίο Τιμών»: το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών ή το αντίστοιχο δελτίο της οργανωμένης αγοράς, η οποία λειτουργεί στην
Ελλάδα και στην οποία είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση οι κινητές αξίες.
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ι) «Μέση χρηματιστηριακή τιμή»: η τιμή που προκύπτει από κλάσμα, με αριθμητή το
άθροισμα των γινομένων, σε ημερήσια βάση, της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο
συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας
πρότασης, για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρονομαστή το άθροισμα του
ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως
αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται σε δημόσιες προτάσεις για την
απόκτηση κινητών αξιών εταιρείας της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην
Ελλάδα και το σύνολο ή ένα μέρος των αξιών αυτών είναι εισηγμένες για
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα κατά την ημέρα
δημοσιοποίησης της απόφασης για υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το
άρθρο 10.
2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται εφόσον:
α) Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί από
εταιρείες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων
παρεχομένων από το κοινό και λειτουργούν βάσει της αρχής του καταμερισμού των
κινδύνων και τα μερίδια των οποίων, κατόπιν αιτήματος του κατόχου τους,
ξαναγοράζονται ή εξαγοράζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία των
εταιρειών αυτών. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εταιρείες αυτές για να
εξασφαλίσουν ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων τους δεν αποκλίνει
σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους, λογίζονται ισοδύναμες με
επαναγορά ή εξαγορά.
β) Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση κινητών αξιών που εκδίδονται από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 4
Αρμόδια αρχή
1. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία τήρησης των διατάξεων του νόμου αυτού και της
εν γένει διαδικασίας της δημόσιας πρότασης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Όταν η δημόσια πρόταση αφορά κινητές αξίες εταιρείας, η οποία δεν έχει την
καταστατική της έδρα στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για
την εποπτεία της δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού,
εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση
μόνο σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα.
β) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση
πρώτα σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και μεταγενέστερα σε οργανωμένη αγορά
άλλου κράτους - μέλους, εκτός του κράτους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα
της υπό εξαγορά εταιρείας.
γ) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας έχουν εισαχθεί ταυτόχρονα σε
οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους - μέλους,
εκτός του κράτους - μέλους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της υπό
εξαγορά εταιρείας, και η υπό εξαγορά εταιρεία προσδιόρισε την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της πρότασης και το ανακοίνωσε
σε αυτήν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας
πρότασης. Η υπό εξαγορά εταιρεία δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 χωρίς
υπαίτια βραδύτητα την παραπάνω απόφαση.
δ) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας είναι ήδη εισηγμένες προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και σε οργανωμένη αγορά
άλλου κράτους - μέλους, εκτός του κράτους - μέλους
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στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας, κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού και οι εποπτικές αρχές των εν λόγω
κρατών - μελών όρισαν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή για την
εποπτεία της πρότασης εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη θέση σε ισχύ του νόμου
αυτού ή η υπό εξαγορά εταιρεία προσδιόρισε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρμόδια την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων
εβδομάδων. Η υπό εξαγορά εταιρεία δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 χωρίς
υπαίτια βραδύτητα τις παραπάνω αποφάσεις.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, τα θέματα που σχετίζονται με το αντάλλαγμα
της δημόσιας πρότασης, ιδίως το τίμημα, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με τη
διαδικασία της δημόσιας πρότασης, ιδίως η ενημέρωση για την απόφαση του
προτείνοντος να προβεί σε δημόσια πρόταση, το περιεχόμενο του εγγράφου της
πρότασης και η δημοσιοποίηση της πρότασης, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού, εφόσον ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της δημόσιας πρότασης
ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε θέματα ενημέρωσης των εργαζομένων της
υπό εξαγορά εταιρείας, σε θέματα εταιρικού δικαίου, σε ό,τι αφορά το ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου που απαιτείται για την απόκτηση ελέγχου και τις εξαιρέσεις από
την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, καθώς και τους όρους υπό τους
οποίους το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας έχει τη δυνατότητα να
προβαίνει σε ενέργειες ικανές να ματαιώσουν την πρόταση, οι εφαρμοστέοι κανόνες
και η αρμόδια αρχή είναι οι κανόνες και η αρχή του κράτους - μέλους στο οποίο έχει
την καταστατική της έδρα η υπό εξαγορά εταιρεία.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών και ανταλλάσσει πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται για την εφαρμογή του
νόμου αυτού και ιδίως στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις (β), (γ)
και (δ) της παραγράφου 2. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δυνατότητα να επιδίδονται
τα νομικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επιβολή των μέτρων που λαμβάνουν
οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις δημόσιες προτάσεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική
συνδρομή που μπορεί ευλόγως να ζητηθεί από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές
για τους σκοπούς της διερεύνησης κάθε πραγματικής ή καταγγελλόμενης παράβασης
των ρυθμίσεων για τις δημόσιες προτάσεις.
Άρθρο 5
Γενικές αρχές
Οι κανόνες που διέπουν τη δημόσια πρόταση έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι:
α) Όλοι οι κάτοχοι των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας της ίδιας
κατηγορίας τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης και, εάν ένα πρόσωπο αποκτήσει άμεσα
ή έμμεσα τον έλεγχο της εταιρείας, οι λοιποί κάτοχοι κινητών αξιών πρέπει να
προστατεύονται.
β) Οι κάτοχοι των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να διαθέτουν
επαρκή χρόνο και προσήκουσα ενημέρωση, προκειμένου να μπορούν να καταλήξουν
σε απόφαση σχετικά με τη δημόσια πρόταση.
γ) Το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να ενεργεί προς το
συμφέρον της εταιρείας εν γένει και δεν πρέπει να στερεί από τους κατόχους κινητών
αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη δημόσια
πρόταση.
δ) Αποτρέπεται ο τεχνητός επηρεασμός της αγοράς των κινητών αξιών της υπό
εξαγορά εταιρείας, της προτείνουσας εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, η
οποία ενέχεται στη δημόσια πρόταση, κατά τρόπο που να οδηγεί σε τεχνητή
διαμόρφωση του όγκου ή της τιμής αυτών των κινητών αξιών και σε στρέβλωση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
ε) Ο προτείνων δημοσιοποιεί τη δημόσια πρόταση μόνο εφόσον εξασφαλίσει ότι
μπορεί να καταβάλει πλήρως το τίμημα σε μετρητά, εφόσον προτίθεται να προσφέρει
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τέτοιο τίμημα ή λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση τη δυνατότητας
καταβολής κάθε άλλου είδους ανταλλάγματος.
στ) Η άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας δεν πρέπει να
παρακωλύεται, λόγω της δημόσιας πρότασης, πέρα από ένα εύλογο χρονικό
διάστημα.
Άρθρο 6
Προαιρετική δημόσια πρόταση
1. Όποιος προβαίνει σε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση κινητών
αξιών υποχρεούται να αποκτήσει όλες τις κινητές αξίες οι οποίες θα του
προσφερθούν, εκτός εάν έχει ορίσει μέγιστο αριθμό κινητών αξιών που δεσμεύεται
να αποδεχθεί. Ο προτείνων μπορεί να ορίσει ελάχιστο αριθμό κινητών αξιών που θα
πρέπει να του προσφερθούν προκειμένου να ισχύσει η δημόσια πρόταση.
2. Επιτρέπεται η υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση
κινητών αξιών οι οποίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην
Ελλάδα και δεν ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου σε μία εταιρεία. Στην περίπτωση
αυτή οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλογικά.
Άρθρο 7
Υποχρεωτική δημόσια πρόταση
1. Κάθε πρόσωπο, το οποίο αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα,
απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή
συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες και, λόγω της απόκτησης αυτής, το ποσοστό των
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το πρόσωπο αυτό, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε
συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με
αυτό, υπερβαίνει το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου
της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την απόκτηση
αυτή, να απευθύνει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών
της υπό εξαγορά εταιρείας καταβάλλοντος δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως
ορίζεται στο άρθρο 9. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και κάθε πρόσωπο που κατέχει
περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και το οποίο αποκτά
μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα
πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες
της υπό εξαγορά εταιρείας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του τρία
τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας. Η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει εάν ο προτείνων έχει ήδη προβεί
σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση.
2. Ως δικαιώματα ψήφου που αποκτά ή κατέχει το υπόχρεο πρόσωπο και τα πρόσωπα
που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό λογίζονται και τα
δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται ή κατέχονται δυνάμει συμβάσεως, ενεχύρου,
επικαρπίας, φύλαξης ή διαχείρισης κινητών αξιών, εφόσον ο κάτοχος τους μπορεί να
τα ασκήσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
3. Για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, λαμβάνεται
υπόψη το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται
από το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 ή από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 8
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης
Η υποχρέωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 δεν ισχύει εφόσον:
α) Τρίτο πρόσωπο κατέχει μεγαλύτερο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου από το
πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
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β) Οι κινητές αξίες της εταιρείας έχουν αποκτηθεί με προαιρετική δημόσια πρόταση
που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού προς όλους τους
κατόχους κινητών αξιών και για το σύνολο των κινητών αξιών τους.
γ) Η απόκτηση κινητών αξιών είναι αποτέλεσμα μεταβίβασης λόγω γονικής παροχής
ή κληρονομικής διαδοχής.
δ) Το πρόσωπο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 έχει αποκτήσει
ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο του εδαφίου αυτού
κατά ποσοστό ανώτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων
αυτών και αναλαμβάνει εγγράφως την υποχρέωση: (αα) να διαθέσει τον αναγκαίο
αριθμό κινητών αξιών προκειμένου να κατέλθει του ορίου το αργότερο εντός έξι (6)
μηνών από την απόκτηση και (ββ) να μην ασκήσει κατά το διάστημα αυτό τα
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτό. Η ανάληψη της υποχρέωσης
δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 και κοινοποιείται στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ε) Οι κινητές αξίες έχουν αποκτηθεί κατ' ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το οποίο αναλογούσε στο πρόσωπο της παραγράφου 1
του άρθρου 7 ως παλαιό μέτοχο, εφόσον η ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης
δεν συνοδεύεται από κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης λοιπών μετόχων. Το ίδιο
ισχύει και στην περίπτωση που ο παλαιός μέτοχος δηλώσει, κατά την ενάσκηση του
δικαιώματος προτίμησης, ότι επιθυμεί να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των
αναλογουσών σε αυτόν, κινητές αξίες που τυχόν μείνουν αδιάθετες, εφόσον το
διοικητικό συμβούλιο κατανείμει αναλογικά τις αδιάθετες κινητές αξίες σύμφωνα με
τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετόχων.
στ) Η απόκτηση κινητών αξιών είναι αποτέλεσμα συγχωνεύσεως μεταξύ εταιρειών οι
οποίες συνδέονται με τη σχέση που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου
5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή στην παράγραφο 1 του άρθρου 96 του κ.ν.
2190/1920.
ζ) Εφαρμόζεται διαδικασία αποκρατικοποίησης της υπό εξαγορά εταιρείας.
η) Η απόκτηση κινητών αξιών αποτελεί μέρος διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας
σύμφωνα με τα άρθρα 44 επ. του ν. 1892/1990.
Άρθρο 9
Αντάλλαγμα
1. Ο προτείνων μπορεί να προσφέρει ως αντάλλαγμα τίτλους, που αντιπροσωπεύουν
κινητές αξίες εισηγμένες ή μη σε οργανωμένη αγορά ή μετρητά ή συνδυασμό αυτών.
Σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, πρέπει να παρέχεται η ευχέρεια
στους αποδέκτες της να επιλέξουν την καταβολή του ανταλλάγματος σε μετρητά.
2. Σε περίπτωση που ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για
λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε, μετά τη δημοσιοποίηση της
πρότασης και πριν τη λήξη της περιόδου αποδοχής, κινητές αξίες που αποτελούν
αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, σε τιμή ανώτερη εκείνης που προσφέρεται στο
πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων οφείλει να αυξήσει το προσφερόμενο
αντάλλαγμα έτσι ώστε αυτό να μην υπολείπεται από την ανώτερη τιμή που κατέβαλε
ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με
αυτόν κατά το ως άνω διάστημα.
3. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο αντάλλαγμα δημόσιας πρότασης συνίσταται
σε μετρητά, ο προτείνων προσκομίζει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος, που είναι
εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος, ότι ο προτείνων διαθέτει τα
μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο αντάλλαγμα δημόσιας πρότασης συνίσταται σε
τίτλους, ο προτείνων παρέχει βεβαίωση επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
ή πιστωτικού ιδρύματος, που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος, ότι ο προτείνων διαθέτει τους τίτλους που προτείνει ως αντάλλαγμα ή, κατά
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περίπτωση, ότι έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η
παροχή του ανταλλάγματος.
4. Σε περίπτωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, ως εύλογο και δίκαιο
αντάλλαγμα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 θεωρείται τίμημα σε
μετρητά ανά μετοχή το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο:
α) από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο
της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της
ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια
πρόταση, ούτε
β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα
πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέκτησε, κατά
τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο
προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, κινητές αξίες που
αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.
Άρθρο 10
Δημοσιοποίηση της πρότασης και ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1. Πρόσωπο που έχει αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το
άρθρο 6 ή που υποχρεούται να υποβάλει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση προς το κοινό, ενημερώνει
εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το διοικητικό συμβούλιο της υπό
εξαγορά εταιρείας. Η ενημέρωση γίνεται αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης για τη
διενέργεια της δημόσιας πρότασης ή, προκειμένου για υποχρεωτική δημόσια
πρόταση, εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προθεσμίας.
Ταυτόχρονα με την ενημέρωση της παραγράφου αυτής, ο προτείνων υποβάλλει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας
σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.
2. Ο προτείνων ανακοινώνει τη δημόσια πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 16, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ενημέρωση της προηγούμενης
παραγράφου πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που αφορά η
δημόσια πρόταση. Η ανακοίνωση περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Την επωνυμία και την έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας.
β) Το όνομα και τη διεύθυνση του προτείνοντος ή, σε περίπτωση που ο προτείνων
είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία, τη νομική μορφή, την έδρα και τη διεύθυνση
του.
Υ) Την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμβούλου του προτείνοντος που
προβλέπεται στο άρθρο 12.
δ) Τις κινητές αξίες ή την κατηγορία των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο
της δημόσιας πρότασης.
ε) Τον μέγιστο αριθμό των κινητών αξιών που δεσμεύεται ή υποχρεούται να
αποκτήσει ο προτείνων, το ποσοστό τους επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της
υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και επί του συνόλου των κινητών αξιών της ίδιας
κατηγορίας.
στ) Το προσφερόμενο για κάθε κινητή αξία αντάλλαγμα.
ζ) Τον ελάχιστο αριθμό κινητών αξιών, ο οποίος, σε περίπτωση προαιρετικής
δημόσιας πρότασης, πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύσει η δημόσια
πρόταση.
η) Τον αριθμό κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που ήδη κατέχει άμεσα ή
έμμεσα ο προτείνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 7.
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θ) Τυχόν πρόθεση του προτείνοντος για απόκτηση, κατά το διάστημα από τη
δημοσιοποίηση της πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της, πρόσθετων
κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν
στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.
3. Τα διοικητικά συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος
πληροφορούν για την υποβολή δημόσιας πρότασης τους εκπροσώπους των
εργαζομένων τους ή, εάν αυτοί, δεν υπάρχουν, τους εργαζομένους απευθείας χωρίς
υπαίτια βραδύτητα.
Άρθρο 11
Πληροφοριακό δελτίο
1. Ο προτείνων δημοσιεύει, σύμφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 16,
πληροφοριακό δελτίο, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, ώστε
οι αποδέκτες της δημόσιας πρότασης να είναι σε θέση να διαμορφώσουν γνώμη γι'
αυτή. Στο πληροφοριακό δελτίο περιέχονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία και
πληροφορίες:
α) Οι όροι της δημόσιας πρότασης.
β) Η επωνυμία και η έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας.
γ) Το όνομα και η διεύθυνση του προτείνοντος ή, σε περίπτωση που προτείνων είναι
νομικό πρόσωπο, η επωνυμία, η νομική μορφή, η έδρα και η διεύθυνση του.
δ) Τα στοιχεία του συμβούλου του προτείνοντος που προβλέπεται στο άρθρο 12
περιλαμβανομένης της επωνυμίας, της έδρας και της διεύθυνσης του.
ε) Στοιχεία των υπευθύνων σύνταξης του πληροφοριακού δελτίου, περιλαμβανομένου
του ονόματος και της σχέσης τους με τον προτείνοντα, καθώς και βεβαίωση τους ότι
το πληροφοριακό δελτίο είναι πλήρες και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν
το περιεχόμενο του και την ουσία της δημόσιας πρότασης.
στ) Οι κινητές αξίες ή η κατηγορία των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο
της δημόσιας πρότασης.
ζ) Ο μέγιστος αριθμός των κινητών αξιών που δεσμεύεται ή υποχρεούται να
αποκτήσει ο προτείνων, το ποσοστό τους επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της
υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και επί του συνόλου των κινητών αξιών της ίδιας
κατηγορίας.
η) Ο ελάχιστος αριθμός κινητών αξιών, ο οποίος, σε περίπτωση προαιρετικής
δημόσιας πρότασης, πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύσει η δημόσια
πρόταση.
θ) Οι κινητές αξίες ή η κατηγορία των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που
κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό
του ή συντονισμένα με αυτόν.
ι) Τυχόν πρόθεση του προτείνοντος για απόκτηση, κατά το διάστημα από τη
δημοσιοποίηση της πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας
πρότασης, πρόσθετων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας εκτός εκείνων που
θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.
ια) Το προσφερόμενο για κάθε κινητή αξία ή κατηγορία κινητών αξιών αντάλλαγμα,
οι λεπτομέρειες καταβολής του και σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης
η μέθοδος προσδιορισμού του ανταλλάγματος.
ιβ) Εφόσον ως αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης προσφέρονται τίτλοι, πλήρη
στοιχεία τους, με ρητή αναφορά των δικαιωμάτων που παρέχουν, καθώς και του
εκδότη τους.
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ιγ) Κάθε προϋπόθεση που έχει επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διενέργεια
της δημόσιας πρότασης.
ιδ) Ημερομηνία έναρξης και τέλους της περιόδου αποδοχής.
ιέ) Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αποδέκτες της δημόσιας πρότασης
για να δηλώσουν την αποδοχή της, η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την
εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη δήλωση υποχρεώσεων ή για την ανάκληση
της δήλωσης και η διαδικασία καταβολής παροχής και αντιπαροχής.
ιστ) Οι επιχειρηματικοί στόχοι του προτείνοντος σχετικά με τη συνέχιση των
δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας και της προτείνουσας εταιρείας, καθώς
και σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού και των
στελεχών τους, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε σημαντικής αλλαγής στους όρους
απασχόλησης, ιδίως τα στρατηγικά σχέδια του προτείνοντος για τις δύο εταιρείες και
τις πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τους τόπους διεξαγωγής των
δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή
επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.
ιζ) Οι ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη δημόσια πρόταση ή την άσκηση των
δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας, τις
οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για
λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.
ιη) Οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες γίνεται η πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 22.
ιθ) Οι χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που διενήργησε άμεσα
ή έμμεσα, ο προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή
συντονισμένα με αυτόν, σε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους
δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της δημοσιοποίησης της δημόσιας πρότασης,
αναφέροντας ειδικότερα το είδος της συναλλαγής, τον όγκο, την τιμή και την ημέρα
διενέργειας κάθε επιμέρους συναλλαγής.
κ) Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της δημόσιας πρότασης.
κα) Η ταυτότητα των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προτείνοντος ή
συντονισμένα με αυτόν ή με την υπό εξαγορά εταιρεία και, στην περίπτωση που
πρόκειται για νομικά πρόσωπα, η μορφή, η επωνυμία, η καταστατική έδρα τους, η
σχέση τους με τον προτείνοντα και με την υπό εξαγορά εταιρεία.
κβ) Λεπτομερής αναφορά της μετοχικής σύνθεσης και των συμμετοχών του
προτείνοντος σε άλλες εταιρείες, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε
του κ.ν. 2190/1920.
κγ) Το εθνικό δίκαιο το οποίο θα διέπει την έννομη σχέση του προτείνοντος με τους
αποδέκτες της δημόσιας πρότασης, καθώς και τα αρμόδια δικαστήρια.
κδ) Η αποζημίωση που προσφέρεται για τα δικαιώματα τα οποία αίρονται ως
αποτέλεσμα του κανόνα εξουδετέρωσης των μέτρων άμυνας σύμφωνα με το άρθρο
17 με λεπτομερή αναφορά στον τρόπο καταβολής της και στη μέθοδο που
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της.
2. Όταν το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης συνίσταται σε τίτλους εισηγμένους
σε οργανωμένη αγορά, το πληροφοριακό δελτίο αναφέρει τον τόπο διάθεσης του
πλέον πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου για τους τίτλους αυτούς και των
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσίευσε ο εκδότης των τίτλων σύμφωνα
με τις ισχύουσες υποχρεώσεις πληροφόρησης, καθώς και τον τόπο καταχώρισης των
σημαντικών γεγονότων που γνωστοποιεί ο εκδότης των τίτλων.
3. Όταν το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης περιλαμβάνει και τίτλους που δεν
είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά, το πληροφοριακό δελτίο περιέχει
πληροφορίες για τους τίτλους αυτούς αντίστοιχες προς εκείνες που περιλαμβάνονται
στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται σύμφωνα με το ν. 3401/2005, οι οποίες
επιτρέπουν στους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης να σχηματίσουν γνώμη ως προς
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την περιουσία, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του
εκδότη των τίτλων.
4. Το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον το
περιεχόμενο του είναι σύμφωνο με το νόμο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την υποβολή σε αυτήν πλήρους σχεδίου από τον προτείνοντα, ή εντός είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών στην περίπτωση της παραγράφου 3.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, να επιτρέψει
στον προτείνοντα να μην συμπεριλάβει στο πληροφοριακό δελτίο κάποια πληροφορία
που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 3, εάν η πληροφορία αυτή δεν είναι
έγκαιρα διαθέσιμη ή δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς υπερβολικό κόστος, εφόσον η
πληροφορία αυτή δεν θεωρείται απαραίτητη για την προστασία των μετόχων ή των
εργαζομένων της υπό εξαγορά εταιρείας.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από τον προτείνοντα να
συμπεριληφθούν στο πληροφοριακό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον
κρίνει ότι αυτές είναι απαραίτητες για την επαρκή ενημέρωση των αποδεκτών.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από τον προτείνοντα
τροποποιήσεις ή προσαρμογές στο υποβληθέν προς έγκριση πληροφοριακό δελτίο,
εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την πληρέστερη ενημέρωση και για τη
διασφάλιση των συμφερόντων των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Ο προτείνων οφείλει να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, δυνάμενος να επισημάνει τούτο στο πληροφοριακό δελτίο.
8. Ο προτείνων υποβάλλει το πληροφοριακό δελτίο στην υπό εξαγορά εταιρεία
ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του. 9. Μετά τη δημοσίευση του πληροφοριακού
δελτίου, τα διοικητικά συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος το
διαβιβάζουν, αντίστοιχα, στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν
υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας.
10. Πληροφοριακό δελτίο το οποίο έχει εγκριθεί από αρμόδια εποπτική αρχή άλλου
κράτους - μέλους και αφορά κινητές αξίες εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά που
λειτουργεί στην Ελλάδα, αφού μεταφρασθεί στα ελληνικά, κυκλοφορεί νομίμως στην
Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτήσει να περιληφθούν πρόσθετες
πληροφορίες στο πληροφοριακό δελτίο, μόνον εφόσον οι πληροφορίες αυτές
αφορούν συγκεκριμένο χρηματιστήριο ή οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην
Ελλάδα και σχετίζονται αφ' ενός με τις διατυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν για την
αποδοχή της πρότασης και για τη λήψη του οφειλόμενου ανταλλάγματος από τους
αποδέκτες στο τέλος της περιόδου αποδοχής και αφ' ετέρου με το φορολογικό
καθεστώς στο οποίο υπόκειται το προσφερόμενο στους κατόχους των κινητών αξιών
αντάλλαγμα.
11. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύεται το ελάχιστο
περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου, να προβλέπονται επιπλέον στοιχεία και
πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό, να διαφοροποιείται το
περιεχόμενο του και η διαδικασία έγκρισης του κατά κατηγορίες περιπτώσεων και να
ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια.
Άρθρο 12
Σύμβουλος προτείνοντος
1. Το πληροφοριακό δελτίο, καθώς και κάθε αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης
σύμφωνα με το άρθρο 21 υπογράφεται από πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, το οποίο δύναται να παρέχει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
- μέλος την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 2396/1996 και ενεργεί ως σύμβουλος του προτείνοντος, βεβαιώνοντας την
ακρίβεια του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου.
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2. Ο σύμβουλος του προτείνοντος εκθέτει σε ειδικό τμήμα του πληροφοριακού
δελτίου την άποψη του για τις μεθόδους και τη διαδικασία διασφάλισης των
αναλαμβανόμενων με τη δημόσια πρόταση υποχρεώσεων του προτείνοντος έναντι
των αποδεκτών της, καθώς και για την αξιοπιστία της δημόσιας πρότασης. Ο
σύμβουλος εκθέτει ιδίως την άποψη του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να
διασφαλισθεί ότι ο προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής ή παροχής του
προσφερόμενου τιμήματος ή ανταλλάγματος, καθώς και για το βαθμό εξασφάλισης
των αποδεκτών.
3. Ο σύμβουλος του προτείνοντος εκθέτει εγγράφως την άποψη του σχετικά με τυχόν
αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 21.
Άρθρο 13
Αστική ευθύνη
1. Ο προτείνων, ο σύμβουλος του προτείνοντος και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα
για τη σύνταξη του πληροφοριακού δελτίου ευθύνονται έναντι των αποδεκτών της
δημόσιας πρότασης για κάθε θετική ζημία που υπέστησαν από υπαιτιότητα τους ως
προς την ακρίβεια και πληρότητα του πληροφοριακού δελτίου.
2. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος αποδείξεως της ζημίας που υπέστη και της αιτιώδους
συνάφειας μεταξύ των πράξεων ή παραλείψεων των προσώπων της παραγράφου 1
και της ζημίας. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 φέρουν το βάρος απόδειξης της
έλλειψης υπαιτιότητας. Αξιώσεις για αποζημίωση με βάση το άρθρο αυτό
παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν περιορίζουν ούτε επηρεάζουν την ευθύνη των
προσώπων της παραγράφου 1 έναντι των αποδεκτών της δημόσιας πρότασης για κάθε
πταίσμα ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του πληροφοριακού δελτίου με βάση
τις γενικές διατάξεις. Κάθε ρήτρα ή συμφωνία για τον περιορισμό της ευθύνης ή την
απαλλαγή των προσώπων της παραγράφου 1 είναι άκυρη έναντι των αποδεκτών της
δημόσιας πρότασης.
4. Αστική ευθύνη με βάση το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε
πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο με βάση την ανακοίνωση της παραγράφου 1 του
άρθρου 16 εκτός εάν
η ανακοίνωση είναι παραπλανητική, ανακριβής ή δεν παρουσιάζει συνάφεια με το
πληροφοριακό δελτίο.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις του διοικητικού συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας
1. Με εξαίρεση την αναζήτηση εναλλακτικών προτάσεων, το διοικητικό συμβούλιο
της υπό εξαγορά εταιρείας, από την ενημέρωση του σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 10 και μέχρι τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της δημόσιας
πρότασης ή την ανάκληση της, δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που
δεν εντάσσεται στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ενδέχεται
να οδηγήσει στη ματαίωση της δημόσιας πρότασης, χωρίς προηγούμενη
εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση.
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων της υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να εγκρίνει ή
να επιβεβαιώσει κάθε απόφαση για ενέργεια της παραγράφου 1, η οποία ελήφθη πριν
από την έναρξη της προβλεπόμενης στην ίδια παράγραφο περιόδου και δεν έχει τεθεί,
εν όλω ή εν μέρει, σε εφαρμογή.
3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, η γενική συνέλευση μπορεί να
συγκληθεί δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδριάσεως,
κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του κ.ν.
2190/1920, μη εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 3 του άρθρου
39 του κ.ν. 2190/1920.
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4. Η υπό εξαγορά εταιρεία δύναται, με απόφαση της γενικής της συνέλευσης η οποία
έχει ληφθεί όχι νωρίτερα από δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση της
δημόσιας πρότασης, να μην εφαρμόζει τις παραγράφους 1 και 2 όταν η δημόσια
πρόταση προέρχεται από εταιρεία η οποία δεν τις εφαρμόζει ή από εταιρεία η οποία
ελέγχεται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920,
από εταιρεία που δεν εφαρμόζει τις παραγράφους 1 και 2. Η εταιρεία οφείλει να
γνωστοποιήσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την παραπάνω απόφαση στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς καθώς και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών - μελών, στις
οργανωμένες αγορές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση κινητές αξίες
της ή ζητείται η εισαγωγή τους.
Άρθρο 15
Γνώμη της διοίκησης της υπό εξαγορά εταιρείας
1. Το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας καταρτίζει και δημοσιοποιεί
έγγραφο που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια
πρόταση. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και σε περίπτωση υποβολής αναθεωρητικών ή
ανταγωνιστικών προτάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 26 αντίστοιχα.
2. Το έγγραφο της προηγούμενης παραγράφου συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση
χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου
1 του άρθρου 12. Το έγγραφο αυτό οφείλει τουλάχιστον:
α) να προσδιορίζει τον αριθμό κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που
κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα
διευθυντικά της στελέχη,
β) να εκθέτει τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί το
διοικητικό συμβούλιο σε σχέση με τη δημόσια πρόταση,
γ) να αναφέρει τις τυχόν συμφωνίες μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου ή των μελών
του διοικητικού συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος και
δ) να αναπτύσσει αιτιολογημένα τις απόψεις του διοικητικού συμβουλίου της υπό
εξαγορά εταιρείας σχετικά με τη δημόσια πρόταση και τους λόγους επί των οποίων
αυτή βασίζεται, με ειδική αναφορά στις συνέπειες επιτυχούς έκβασης της δημόσιας
πρότασης στο σύνολο των συμφερόντων της εταιρείας, περιλαμβανομένων των
συμφερόντων των εργαζομένων, καθώς και στα στρατηγικά σχέδια του προτείνοντος
για την υπό εξαγορά εταιρεία, όπως αναφέρονται στο πληροφοριακό δελτίο, και στις
πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση στους χώρους όπου διεξάγονται οι
δραστηριότητες της εταιρείας.
3. Το έγγραφο της πρώτης παραγράφου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και στον προτείνοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης του
πληροφοριακού δελτίου. Σε περίπτωση υποβολής αναθεωρητικής πρότασης, η
παραπάνω προθεσμία συντέμνεται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από την έγκριση της
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο αυτό δημοσιεύεται χωρίς υπαίτια
βραδύτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, με μέριμνα
του διοικητικού συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας.
4. Το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας γνωστοποιεί το έγγραφο της
παραγράφου 1 στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν,
στους εργαζομένους απευθείας εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 3. Εάν το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας
λάβει εγκαίρως χωριστή γνώμη από τους εκπροσώπους των εργαζομένων όσον
αφορά τις επιπτώσεις της δημόσιας πρότασης στην απασχόληση, επισυνάπτει τη
γνώμη αυτή στο έγγραφο της πρώτης παραγράφου.
Άρθρο 16
Δημοσιότητα
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1. Κάθε ανακοίνωση που υπόκειται σε υποχρεωτική δημοσίευση σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού δημοσιεύεται με ταυτόσημο περιεχόμενο:
α) στο διαδικτυακό τόπο του χρηματιστηρίου αμέσως,
β) στο ημερήσιο δελτίο τιμών του χρηματιστηρίου και γ) στο διαδικτυακό τόπο που
τυχόν διατηρεί όποιος προβαίνει στην ανακοίνωση, με την προϋπόθεση να έχει
προηγηθεί σε κάθε περίπτωση η δημοσιοποίηση της περίπτωσης α'.
2. Οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα. Εάν οι κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της
δημόσιας πρότασης είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση και σε οργανωμένη αγορά
που έχει την έδρα της ή λειτουργεί σε άλλο κράτος - μέλος, η σχετική δημοσίευση
γίνεται ταυτόχρονα και στην αγγλική γλώσσα με ταυτόσημο περιεχόμενο.
3. Το πληροφοριακό δελτίο δημοσιεύεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
έγκριση του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με επιμέλεια του προτείνοντος:
α) με τη μορφή εντύπου που τίθεται δωρεάν στη διάθεση του κοινού στην έδρα και
στα τυχόν υποκαταστήματα του προτείνοντος, του συμβούλου του και των
πιστωτικών ιδρυμάτων ή των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει
εξουσιοδοτήσει σχετικά ο προτείνων και
β) σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του προτείνοντος, εάν διαθέτει
διαδικτυακό τόπο, και του συμβούλου του.
4. Με ανακοίνωση του προτείνοντος ενημερώνεται το κοινό για τον τρόπο
πρόσβασης στο περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου.
5. Κάθε δημόσια ανακοίνωση που αφορά τη δημόσια πρόταση γνωστοποιείται
αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 17
Εξουδετέρωση των μέτρων άμυνας
1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του κ.ν.
2190/1920, αντίστοιχα, εταιρεία της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην
Ελλάδα μπορεί, με δυνατότητα ανάκλησης της σχετικής απόφασης, να επιλέξει την
εφαρμογή των προβλεπομένων στις παραγράφους 2 έως 6. Η εταιρεία οφείλει να
γνωστοποιήσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την παραπάνω απόφαση καθώς και την
απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
καθώς και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών - μελών, στις οργανωμένες
αγορές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση κινητές αξίες της ή ζητείται
η εισαγωγή τους.
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση κινητών αξιών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο
καταστατικό εταιρείας της παραγράφου 1, δεν ισχύουν έναντι του προτείνοντος κατά
τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής δημόσιας πρότασης. Περιορισμοί στη
μεταβίβαση κινητών αξιών, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε συμφωνία που έχει
συναφθεί μεταξύ εταιρείας της παραγράφου 1 και κατόχων των κινητών αξιών της ή
μεταξύ κατόχων κινητών αξιών της, οι οποίοι συνάπτονται μετά την 21η Απριλίου
2004, δεν ισχύουν έναντι του προτείνοντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής
δημόσιας πρότασης.
3. Οι περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου που περιλαμβάνονται στο καταστατικό
εταιρείας της παραγράφου 1 δεν παράγουν αποτελέσματα στη γενική συνέλευση των
μετόχων που
αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 14. Οι περιορισμοί στο
δικαίωμα ψήφου οι οποίοι περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ
εταιρείας της παραγράφου 1 και κατόχων κινητών αξιών της ή στις συμφωνίες που
συνάπτονται μεταξύ κατόχων κινητών αξιών της, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ μετά την
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21η Απριλίου 2004, δεν παράγουν αποτελέσματα στη γενική συνέλευση των μετόχων
που αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 14.
4. Σε περίπτωση που, μετά από δημόσια πρόταση, ο προτείνων κατέχει κινητές αξίες
εταιρείας της παραγράφου 1, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι
περιορισμοί στη μεταβίβαση κινητών αξιών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, οι
οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, καθώς και τα έκτακτα
δικαιώματα των μετόχων ως προς το διορισμό ή την παύση μελών του διοικητικού
συμβουλίου, που προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας, δεν ισχύουν κατά την
πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της
περιόδου αποδοχής και συγκαλείται από τον προτείνοντα με αντικείμενο την
τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή την παύση ή το διορισμό μελών του
διοικητικού της συμβουλίου.
5. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων που αίρονται με βάση τις παραγράφους 2 έως 4
δικαιούνται αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από την αιτία αυτή.
6. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν έχουν εφαρμογή σε κινητές αξίες για τις οποίες οι
περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου αντισταθμίζονται από ειδικά χρηματικά
πλεονεκτήματα.
7. Οι εταιρείες που έχουν επιλέξει την εφαρμογή των προβλεπομένων στις
παραγράφους 2 έως 6 δύνανται, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, η οποία
έχει ληφθεί όχι νωρίτερα από δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση της
δημόσιας πρότασης, να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 2 έως 6 όταν η δημόσια
πρόταση προέρχεται από εταιρεία η οποία δεν εφαρμόζει τις παραγράφους αυτές ή
από εταιρεία η οποία ελέγχεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του
κ.ν. 2190/1920, από εταιρεία η οποία δεν εφαρμόζει τις παραγράφους αυτές.
8. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο
κατέχει κινητές αξίες στην υπό εξαγορά εταιρεία οι οποίες του παρέχουν ειδικά
δικαιώματα.
Άρθρο 18
Αποδοχή δημόσιας πρότασης
1. Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης από τα πρόσωπα στα οποία αυτή απευθύνεται
λαμβάνει χώρα με έγγραφη δήλωση, η οποία κατατίθεται σε πιστωτικά ιδρύματα ή
επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενες να παρέχουν στην
Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 2396/1996, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν από τον
προτείνοντα. Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης μπορεί εναλλακτικά να γίνει μέσω
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με έγγραφη δήλωση που υποβάλλεται προς τους
χειριστές του Συστήματος Αυλών Τίτλων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό
Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Αυλών Αξιών. Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 21, οι δηλώσεις αποδοχής ανακαλούνται ελεύθερα, με
παρόμοια δήλωση μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, εκτός εάν ορίζει
διαφορετικά το πληροφοριακό δελτίο.
2. Η περίοδος αποδοχής αρχίζει από τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου και
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ούτε μεγαλύτερη των οκτώ (8)
εβδομάδων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφαση της, κατόπιν αιτήματος
του προτείνοντος, να παρατείνει την περίοδο αποδοχής κατά δύο (2) το πολύ
εβδομάδες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' του άρθρου 5, κατόπιν αιτήματος
του προτείνοντος που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύο (2) εβδομάδες
πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου αποδοχής. Η απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση παράτασης γνωστοποιείται με επιμέλεια του
προτείνοντος στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16.
Άρθρο 19
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Ικανοποίηση δηλώσεων αποδοχής
Αν οι δηλώσεις αποδοχής που υποβάλλουν οι αποδέκτες προαιρετικής δημόσιας
πρότασης αφορούν συνολικά αριθμό κινητών αξιών μεγαλύτερο από εκείνον που ο
προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει, οι δηλώσεις ικανοποιούνται αναλογικά. Η
προαιρετική δημόσια πρόταση, κατά την οποία οι δηλώσεις αποδοχής ικανοποιούνται
αναλογικά, μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετο όρο για την ικανοποίηση κατά
προτεραιότητα ενός ελάχιστου ποσοστού ή ελάχιστου αριθμού κινητών αξιών ανά
μέτοχο.
Άρθρο 20
Ανάκληση της δημόσιας πρότασης
1. Η προαιρετική δημόσια πρόταση μπορεί να ανακληθεί από τον προτείνοντα, αν
υποβληθούν ανταγωνιστικές προτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 26. Η ανάκληση
πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την έγκριση από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πληροφοριακού δελτίου της ανταγωνιστικής
πρότασης.
2. Η προαιρετική δημόσια πρόταση μπορεί επίσης να ανακληθεί, ύστερα από άδεια
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης
του προτείνοντος μεταβολή των συνθηκών που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη
διατήρηση σε ισχύ της δημόσιας πρότασης.
3. Η ανάκληση της δημόσιας πρότασης ανακοινώνεται από τον προτείνοντα σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16.
Άρθρο 21
Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης
1. Ο προτείνων μπορεί, μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της
περιόδου αποδοχής, να βελτιώσει για τους αποδέκτες τους όρους της δημόσιας
πρότασης.
2. Η αναθεωρητική πρόταση υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, διαβιβάζεται ταυτόχρονα στο διοικητικό συμβούλιο της υπό
εξαγορά εταιρείας και δημοσιεύεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 16 με επιμέλεια του προτείνοντος. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της
αναθεωρητικής πρότασης. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την
έγκριση ή μη της αναθεωρητικής πρότασης δημοσιεύεται, με επιμέλεια του
προτείνοντος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 16 και κοινοποιείται στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν
υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας.
3. Η υποβολή αναθεωρητικής δημόσιας πρότασης δεν παρατείνει αυτοδικαίως την
περίοδο αποδοχής4. Όσοι έχουν αποδεχθεί την αρχική δημόσια πρόταση θεωρείται ότι αποδέχονται και
την αναθεωρητική δημόσια πρόταση, εκτός εάν δηλώσουν το αντίθετο με τον τρόπο
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18.
Άρθρο 22
Αιρέσεις
Η δημόσια πρόταση δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε αιρέσεις πλην των
προϋποθέσεων που αναφέρονται στο πληροφοριακό δελτίο και αφορούν στη
χορήγηση απαιτούμενων διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων ή στην έκδοση νέων
κινητών αξιών οι οποίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα.
Άρθρο 23
Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης
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Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης δημοσιεύονται με επιμέλεια του
προτείνοντος εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 και κοινοποιούνται στους
εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζόμενους
απευθείας.
Άρθρο 24
Ενημέρωση των αρχών
1. Ο προτείνων και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του προτείνοντος, εάν ο
προτείνων είναι εταιρεία, η υπό εξαγορά εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου της και οι κάτοχοι κινητών αξιών της, καθώς και τα πρόσωπα που
ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τα πρόσωπα αυτά παρέχουν χωρίς
υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματος της, όλες τις
πληροφορίες που αφορούν τη δημόσια πρόταση και οι οποίες είναι αναγκαίες για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 10 και μέχρι
τη λήξη της περιόδου αποδοχής:
α) Ο προτείνων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς
και τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ή της εταιρείας της οποίας οι τίτλοι
παρέχονται ως αντάλλαγμα, υποχρεούνται να δηλώνουν στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και να δημοσιεύουν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών κάθε απόκτηση
κινητών αξιών, χρηματιστηριακούς ή εξωχρηματιστηριακώς, της υπό εξαγορά
εταιρείας ή της εταιρείας της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα,
καθώς και την τιμή απόκτησης, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου
5 του π.δ. 51/1992. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
ενεργούν στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό των προσώπων του προηγούμενου
εδαφίου, οι επιχειρήσεις που τα πρόσωπα αυτά ελέγχουν κατά την έννοια του άρθρου
8 του π.δ. 51/1992, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με
αυτά.
β) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%)
τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά εταιρεία ή στην
προτείνουσα εταιρεία ή σε άλλη εταιρεία, της οποίας οι κινητές αξίες παρέχονται ως
αντάλλαγμα, υποχρεούται να δηλώνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να
δημοσιεύει στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του π.δ. 51/1992 την απόκτηση αυτή στην υπό εξαγορά εταιρεία ή στην
προτείνουσα εταιρεία ή στην εταιρεία στην οποία οι κινητές αξίες παρέχονται ως
αντάλλαγμα, από το ίδιο, από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν στο
όνομα τους αλλά για λογαριασμό του, από τις επιχειρήσεις που το πρόσωπο αυτό
ελέγχει κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992 ή από κάθε άλλο πρόσωπο
που ενεργεί συντονισμένα με αυτό, όσο και την τιμή απόκτησης, καθώς και τα
δικαιώματα ψήφου της εν λόγω εταιρείας τα οποία κατέχει ήδη.
Άρθρο 25
Απαγόρευση διαφήμισης
Από την κατά το άρθρο 10 δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης και μέχρι τη λήξη
της περιόδου αποδοχής, κάθε ανακοίνωση σχετική με τη δημόσια πρόταση πρέπει να
περιορίζεται στην ενημέρωση που είναι απαραίτητη για τη δημοσιοποίηση της, καθώς
και στη γνωστοποίηση των όρων και της διαδικασίας αποδοχής της.
Άρθρο 26
Ανταγωνιστικές προτάσεις
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος δεν μπορούν να
προβούν σε πρόταση ανταγωνιστική της αρχικής.
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2. Ανταγωνιστικές προτάσεις μπορεί να υποβληθούν μέχρι επτά (7) εργάσιμες ημέρες
πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει
εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ανταγωνιστικής
πρότασης. Η περίοδος αποδοχής της αρχικής πρότασης, εφόσον δεν ανακληθεί,
παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ανταγωνιστικής
πρότασης. Ο προτείνων την ανταγωνιστική πρόταση δημοσιεύει, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 16, την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της
ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης, καθώς και την παράταση της περιόδου
αποδοχής της αρχικής δημόσιας πρότασης, την επομένη της έγκρισης του
πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το πληροφοριακό δελτίο
της ανταγωνιστικής πρότασης δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 16, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έγκριση του από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Η αποδοχή ανταγωνιστικής πρότασης από πρόσωπα που έχουν ήδη αποδεχθεί
προηγούμενη πρόταση, θεωρείται ότι υποβάλλεται έγκυρα μόνον εφόσον έχει
προηγηθεί ανάκληση της αποδοχής της προηγούμενης δημόσιας πρότασης.
Άρθρο 27
Δικαίωμα εξαγοράς
1. Προτείνων, ο οποίος, μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης προς όλους τους
κατόχους κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των αξιών
τους, κατέχει κινητές αξίες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό ενενήντα
τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας,
μπορεί να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων κινητών αξιών της
υπό εξαγορά εταιρείας.
2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη
λήξη της περιόδου αποδοχής της πρότασης, εφόσον είχε συμπεριληφθεί όρος που
προέβλεπε τη δυνατότητα άσκησης του στο πληροφοριακό δελτίο.
3. Το τίμημα για την απόκτηση των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας
λαμβάνει την ίδια μορφή και ισούται τουλάχιστον με το αντάλλαγμα της πρότασης.
Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή μετρητών προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα
κατ' επιλογή του αποδέκτη, εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 4
του άρθρου 9.
4. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 ασκείται με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το οποίο κοινοποιείται στην υπό εξαγορά εταιρεία. Στο
αίτημα περιλαμβάνεται απαραιτήτως το ύψος και η μορφή του προσφερόμενου
ανταλλάγματος. Με επιμέλεια της υπό εξαγορά εταιρείας το αίτημα δημοσιεύεται
εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16.
Μαζί με το αίτημα, ο προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι
εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος ότι ο προτείνων διαθέτει τα
μέσα καταβολής για το σύνολο του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε
μετρητά.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον προτείνοντα
κινητών αξιών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό ενενήντα τοις εκατό
(90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και την
ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει
απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του προτείνοντος να καταβάλει
αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος
μέσω των χειριστών του λογαριασμού αξιών στον οποίο είναι καταχωρημένες οι
κινητές αξίες ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο
τρόπο σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπεται
στο επόμενο εδάφιο. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να
εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και βεβαίωσης της καταβολής του
ανταλλάγματος, η διαδικασία μεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθμίζεται
κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
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6. Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο
κάτοχο των κινητών αξιών στις οποίες αφορά το δικαίωμα εξαγοράς. Η καταχώρηση
αυτή κοινοποιείται στην υπό εξαγορά εταιρεία και με επιμέλεια αυτής δημοσιεύεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16.
7. Οι κάτοχοι των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που μεταβιβάζονται στον
προτείνοντα, μπορούν να προσφύγουν στο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της
εταιρείας και να αμφισβητήσουν το ύψος του προσφερόμενου ανταλλάγματος. Η
προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη
δημοσίευση της προηγούμενης παραγράφου. Η μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα
με τις παραγράφους 5 και 6 δεν παρεμποδίζεται από την άσκηση της παρούσας
προσφυγής ή οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος.
Άρθρο 28
Δικαίωμα εξόδου
1. Ο προτείνων, ο οποίος μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης προς όλους τους
κατόχους κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των αξιών
τους, κατέχει κινητές αξίες που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα
τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας,
υποχρεούται για περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων
της δημόσιας πρότασης να αποκτήσει χρηματιστηριακά στην τιμή σε μετρητά που
ισούται με το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης όλες τις κινητές αξίες της υπό
εξαγορά εταιρείας που θα του προσφερθούν. Εφόσον το ζητήσουν οι κάτοχοι των
κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, το τίμημα λαμβάνει τη μορφή των κινητών
αξιών, που απετέλεσαν το αντικείμενο της πρότασης και ισούται με το αντάλλαγμα
της πρότασης. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύεται η
διαδικασία καταβολής και βεβαίωσης της καταβολής του ανταλλάγματος, η
διαδικασία μεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια.
2. Ο προτείνων δημοσιοποιεί ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
δημόσιας πρότασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 το δικαίωμα
εξόδου των κατόχων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας.
Άρθρο 29
Κυρώσεις
Σε κάθε πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων
(3.000.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικά στην περίπτωση παράβασης της
υποχρέωσης υποβολής δημόσιας πρότασης εξαιτίας υπέρβασης των ορίων της
παραγράφου 1 του άρθρου 7, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, επιπλέον, με
απόφαση της, να επιβάλει αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου ή και άλλων
δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας τις
οποίες κατέχει το υπόχρεο πρόσωπο και τα τυχόν πρόσωπα που ενεργούν για
λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, στην έκταση που υπερβαίνουν τα ως άνω
όρια.
Άρθρο 30
Συμπλήρωση του ν. 3371/2005
Μετά το άρθρο 11 προστίθεται νέο άρθρο 11 α στο ν. 3371/2005 ως εξής:
«Άρθρο 11α
Υποχρεώσεις πληροφόρησης
1. Η εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο δημοσιεύει
τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση στην ετήσια
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έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920
και σύμφωνα με το άρθρο 18, αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με:
α) Τη διάρθρωση του μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών
που δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος - μέλος, αναφέροντας για κάθε κατηγορία μετοχών τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτή την κατηγορία και το ποσοστό του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές της κατηγορίας
αυτής.
β) Τους περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας, όπως ενδεικτικά τους
περιορισμούς στην κατοχή μετοχών ή την υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης
από την εταιρεία, από άλλους μετόχους ή από Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, με την
επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3371/2005.
γ) Τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του
π.δ. 51/1992.
δ) Τους κατόχους κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και
περιγραφή των σχετικών δικαιωμάτων.
ε) Τους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως ενδεικτικά τους περιορισμούς των
δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους ορισμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ή
σε κατόχους ορισμένου αριθμού δικαιωμάτων ψήφων, και τις προθεσμίες άσκησης
των δι-καιωμάτων ψήφου.
στ) Τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση
δικαιωμάτων ψήφου.
ζ) Τους κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού
συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920.
η) Την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων μελών του διοικητικού
συμβουλίου, για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με
το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
θ) Κάθε σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε
ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν
δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας
της φύσεως της, η δημοσιοποίηση της συμφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην
εταιρεία. Η εξαίρεση δημοσιοποίησης της συμφωνίας δεν ισχύει όταν η υποχρέωση
δημοσιοποίησης προκύπτει από άλλες διατάξεις.
ι) Κάθε συμφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει με μέλη του διοικητικού της
συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της
απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης
2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποβάλλει επεξηγηματική έκθεση στην
τακτική γενική συνέλευση, σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο
1. Η επεξηγηματική έκθεση μπορεί να περιλαμβάνεται στην έκθεση διαχείρισης του
διοικητικού συμβουλίου.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την Κεφαλαιαγορά
1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928
αντικαθίσταται ως εξής:
«(δ) οι μεταβιβάσεις λόγω δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομικής και οιονεί
κληρονομικής διαδοχής ή κληροδοσίας, καθώς και οι μεταβιβάσεις λόγω αυξήσεως ή
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μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας με εισφορά ή καταβολή εις είδος
μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 360/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά που έχει
την έδρα της ή λειτουργεί στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιεύουν στην ελληνική
γλώσσα εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση για το πρώτο εξάμηνο κάθε οικονομικής
χρήσης.»
3. Μετά το άρθρο 2 του π.δ. 360/1985 προστίθεται νέο άρθρο 2α ως εξής:
«Άρθρο 2α
Οι εταιρείες του άρθρου 2 υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920,
τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 2, εντός
προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης».
4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής
Διαμεσολάβησης του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχείο θ' του ν. 2396/1996, Ανώνυμες
Εταιρείες
Διαχείρισης
Αμοιβαίων
Κεφαλαίων,
Εταιρείες
Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου, Εταιρείες των οποίων τα χρεόγραφα είναι εισηγμένα στην Κύρια ή
στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και κάθε άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά
κεφαλαίου, οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο
απόρρητο, να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ευρισκόμενα στην κατοχή
τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση
των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτή-των της. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές που διενεργούν τακτικό έλεγχο ή
έκτακτους ελέγχους στις παραπάνω εταιρείες».
5. Μετά το άρθρο 30γ του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) προστίθεται νέο άρθρο 30δ ως
εξής:
«Άρθρο 30δ
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) που προτίθεται να
ιδρύσει
υποκατάστημα εντός Ελλάδας γνωστοποιεί την πρόθεση της στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς αναφέροντας τα εξής στοιχεία:
α) Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος, στο οποίο πρέπει να
περιγράφονται το είδος των εργασιών, τις οποίες προτίθεται να ασκήσει μέσω αυτού.
β) Την οργανωτική και λειτουργική υποδομή του υποκαταστήματος για την άσκηση
των δραστηριοτήτων του.
γ) Το πρόσωπο που θα διευθύνει το υποκατάστημα.
2. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την ίδρυση του υποκαταστήματος. Σε περίπτωση μεταβολής
του περιεχομένου των στοιχείων της γνωστοποίησης της, η Α.Ε.Ε.Δ. οφείλει να
γνωστοποιήσει εγγράφως τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν η
μεταβολή λάβει χώρα, προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει τη
λειτουργία του υποκαταστήματος της βάσει των νέων στοιχείων.»
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 3152/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Όπου προβλέπεται στη χρηματιστηριακή νομοθεσία ότι απαιτείται γνώμη ή
εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων για την έκδοση
απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η απόφαση αυτή εκδίδεται χωρίς τη
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γνώμη, εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.
Εξαιρείται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου η γνώμη που προβλέπεται στο
άρθρο 6 του ν. 2471/1997».
7. Μετά το άρθρο 32 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α) προστίθεται νέο άρθρο 32α το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 32α
Οι διατάξεις του π.δ. 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α') και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
72 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε παραβατικές
συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
8. Οι διατάξεις του ν. 5658/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν»
εφαρμόζονται και στις άυλες (κινητές) αξίες που καταχωρούνται στο Σύστημα Αυλών
Τίτλων. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 ρυθμίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προ-ηγούμενου εδαφίου.
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται «Κανονισμός
Αναδοχών», με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις και την
εν γένει συμπεριφορά των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που
διαμεσολαβούν, με ή χωρίς εγγύηση κάλυψης, στη δημόσια προσφορά ή στην
εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών, παρέχοντας τις επενδυτικές υπηρεσίες
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 δ', παρ. 2 δ', ε' και στ' του ν. 2396/1996. Με τον
Κανονισμό αυτόν μπορεί να θεσπίζονται ειδικές υποχρεώσεις των αναδόχων και των
συμβούλων έκδοσης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν, στις περιπτώσεις
εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο με ή χωρίς δημόσια προσφορά, διάθεσης
ήδη εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών με δημόσια προσφορά και
δημόσιας προσφοράς χωρίς εισαγωγή των κινητών αξιών σε χρηματιστήριο. Με τον
ίδιο Κανονισμό μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προπαρασκευή, τη
διενέργεια, τη διεκπεραίωση, την προβολή και διαφήμιση των διαδικασιών αναδοχής,
τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, τη διασφάλιση της ποιότητας
της παρεχόμενης πληρο-φόρησης και της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών, τη
θέσπιση περιορισμών στη διενέργεια αναλύσεων και τους όρους και τις προϋποθέσεις
διενέργειας χρηματιστηριακών πράξεων από τους αναδόχους μετά την εισαγωγή και
έναρξη διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών εταιρείας σε χρηματιστήριο ή μετά τη
διάθεση κινητών αξιών που είναι ήδη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με σκοπό τη
σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή
λεπτομέρεια. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλεται
πρόστιμο για κάθε παράβαση του ανωτέρω Κανονισμού μέχρι τριών εκατομμυρίων
(3.000.000) ευρώ, καθώς και να αναστέλλονται ή να διακόπτονται οι διαδικασίες
αναδοχής όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για το συμφέρον των επενδυτών.».
10. Μέχρι την έκδοση και θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμ.
41517/Β 1972 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της 4.12.1998
(«Κανονισμός Αναδοχών»). Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, μετά την
έκδοση της παραπάνω απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταργείται
αυτοδίκαια η υπ' αριθμ. 41517/Β 1972 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
της 4.12.1998. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998, όπως ίσχυε
πριν την αντικατάσταση της με το νόμο αυτόν, και της υπ' αριθμ. 41517/Β 1972
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της 4.12.1998, εξακολουθούν να
εφαρμόζονται σε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την
κατάργηση της εν λόγω απόφασης.
Άρθρο 32
Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις
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1. Δημόσιες προτάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
2/258/5.12.2002 πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διέπονται από την
απόφαση αυτή.
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου καταργείται η απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/258/5.12.2002.
Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Β) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Οδηγία 2004/25/ΕΚ
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 142 της 30/04/2004 σ. 0012 - 0023 (ES, DA, DE, EL,
EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Οδηγία 2004/25/EK Του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
TO EYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 44 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της συνθήκης είναι
απαραίτητος ο συντονισμός των εγγυήσεων που απαιτούν τα κράτη μέλη, για την
προστασία των συμφερόντων τόσο των εταίρων όσο και των τρίτων, από τις εταιρείες
που υπάγονται στο δίκαιο ενός κράτους μέλους και των οποίων οι τίτλοι είναι
εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ενός κράτους μέλους, ούτως
ώστε οι εγγυήσεις αυτές να καταστούν ισοδύναμες σε ολόκληρη την Κοινότητα.
(2) Είναι αναγκαίο να προστατεύονται τα συμφέροντα των κατόχων τίτλων εταιρειών
που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους, όταν οι εταιρείες αυτές αποτελούν
αντικείμενο δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή μεταβίβασης του ελέγχου τους και
τουλάχιστον ένα μέρος των τίτλων τους είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά κράτους μέλους.
(3) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί, σε κοινοτική κλίμακα, σαφήνεια και διαφάνεια ως
προς τα διακανονιστέα νομικά ζητήματα σε περιπτώσεις δημόσιων προσφορών
εξαγοράς και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στις μορφές αναδιάρθρωσης των
επιχειρήσεων εντός της Κοινότητας λόγω αυθαίρετων διαφορών στις αντιλήψεις όσον
αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση.
(4) Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούν οι
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, φαίνεται αδιανόητο ότι θα πρέπει να
αποτελέσουν στόχο δημόσιων προσφορών εξαγοράς. Δεδομένου ότι, για ιστορικούς
λόγους, ορισμένες από αυτές τις κεντρικές τράπεζες έχουν τους τίτλους τους
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εισηγμένους σε οργανωμένες αγορές κρατών μελών, επιβάλλεται να εξαιρεθούν ρητά
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
(5) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει μία ή περισσότερες αρχές που θα
εποπτεύουν τις διεπόμενες από την παρούσα οδηγία πτυχές των προσφορών και θα
εξασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες σε δημόσιες προσφορές εξαγοράς
συμμορφώνονται με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας.
Όλες αυτές οι αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους.
(6) Οι ρυθμίσεις για την εξαγορά, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει
να είναι ευέλικτες και να επιτρέπουν την αντιμετώπιση νέων δεδομένων και, ως εκ
τούτου, θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων.
Ωστόσο, κατά την εφαρμογή θεσπισμένων κανόνων ή εξαιρέσεων ή κατά την
παραχώρηση παρεκκλίσεων, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να τηρούν ορισμένες
γενικές αρχές.
(7) Αυτόνομα όργανα θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν εποπτεία.
(8) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, και ιδίως το δικαίωμα για
δίκαιη δίκη, οι αποφάσεις εποπτεύουσας αρχής θα πρέπει να μπορούν να ελέγχονται
από ανεξάρτητο δικαστήριο, όταν συντρέχουν οι κατάλληλες περιστάσεις. Εντούτοις,
θα πρέπει να επαφίεται στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν κατά πόσον θα πρέπει να
χορηγούνται δικαιώματα των οποίων θα είναι δυνατή η επίκληση στο πλαίσιο
διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, είτε πρόκειται για διαδικασίες κατά της
εποπτεύουσας αρχής είτε για διαδικασίες μεταξύ μετεχόντων σε προσφορά.
(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία
των κατόχων τίτλων, ιδίως των κατόχων μειοψηφουσών συμμετοχών, μετά την
απόκτηση του ελέγχου των εταιρειών τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
διασφαλίζουν την προστασία αυτή, επιβάλλοντας στο πρόσωπο το οποίο έχει
αποκτήσει τον έλεγχο μιας εταιρείας την υποχρέωση να απευθύνει προσφορά σε
όλους τους κατόχους τίτλων της εν λόγω εταιρείας για την εξαγορά του συνόλου των
συμμετοχών τους σε δίκαιη τιμή, σύμφωνα με κοινό ορισμό. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν νέα μέσα προστασίας των συμφερόντων
των κατόχων τίτλων, όπως η υποχρέωση υποβολής μερικής προσφοράς στις
περιπτώσεις που ο προσφέρων δεν αποκτά τον έλεγχο της εταιρείας ή η υποχρέωση
υποβολής προσφοράς ταυτόχρονα με την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας.
(10) Η υποχρέωση υποβολής προσφοράς προς όλους τους κατόχους τίτλων δεν θα
πρέπει να εφαρμόζεται στους κατόχους συμμετοχών που εξασφαλίζουν τον έλεγχο
μιας εταιρείας που υφίστανται ήδη, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εθνικής
νομοθεσίας για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
(11) Η υποχρέωση υποβολής προσφοράς δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται για την
απόκτηση τίτλων οι οποίοι δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε τακτικές γενικές
συνελεύσεις μετόχων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
ορίζουν ότι η υποχρέωση υποβολής προσφοράς προς όλους τους κατόχους τίτλων δεν
αφορά μόνον τους τίτλους οι οποίοι παρέχουν δικαίωμα ψήφου αλλά και τους τίτλους
οι οποίοι προσφέρουν δικαίωμα ψήφου μόνον σε ειδικές περιπτώσεις ή και τους
τίτλους οι οποίοι δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.
(12) Για να περιορισθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών
από τους κατόχους τους, θα πρέπει να απαιτείται από τον προσφέροντα να
ανακοινώνει το συντομότερο δυνατό την απόφασή του για υποβολή προσφοράς και
να ενημερώνει την εποπτική αρχή σχετικά με την προσφορά.
(13) Οι κάτοχοι τίτλων θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για τους όρους της
προσφοράς μέσω ενός εγγράφου προσφοράς. Κατάλληλη πληροφόρηση θα πρέπει να
παρέχεται και στους εκπροσώπους του προσωπικού της εταιρείας, ή, ελλείψει αυτών,
απευθείας στο προσωπικό.
(14) Ο χρόνος ο οποίος παρέχεται για την αποδοχή της προσφοράς θα πρέπει να
ρυθμισθεί.
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(15) Οι εποπτικές αρχές, για να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους
ικανοποιητικά, θα πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να μπορούν να απαιτούν από τους
μετέχοντες στην προσφορά να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό τους, και
θα πρέπει να συνεργάζονται με τις άλλες αρχές εποπτείας των κεφαλαιαγορών και να
τους παρέχουν πληροφορίες αμελλητί, με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.
(16) Για να αποφεύγονται οι πράξεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ματαίωση της
προσφοράς, θα πρέπει να περιορισθούν οι εξουσίες του συμβουλίου της υπό εξαγορά
εταιρείας όσον αφορά τη διενέργεια πράξεων εξαιρετικού χαρακτήρα, χωρίς να
παρακωλύεται αδικαιολόγητα η υπό εξαγορά εταιρεία στην άσκηση των κανονικών
της επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
(17) Το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να
δημοσιεύει έγγραφο το οποίο θα περιλαμβάνει την γνώμη του σχετικά με την
προσφορά, και τους λόγους στους οποίους βασίζεται η γνώμη αυτή,
συμπεριλαμβανομένων των απόψεών του ως προς τις επιπτώσεις της εφαρμογής της
στο σύνολο των συμφερόντων της εταιρείας, και ειδικότερα στην απασχόληση.
(18) Προκειμένου να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων διατάξεων
σε θέματα ελεύθερης διαπραγμάτευσης τίτλων των εταιρειών που καλύπτει η
παρούσα οδηγία και η ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, είναι σημαντικό οι
διαρθρώσεις και οι μηχανισμοί άμυνας που προβλέπονται από τις εν λόγω εταιρείες
να είναι διαφανείς και να παρουσιάζονται τακτικά με εκθέσεις στις γενικές
συνελεύσεις των μετόχων.
(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ότι κάθε προσφέρων έχει τη δυνατότητα να αποκτά συμφέροντα
πλειοψηφίας σε άλλες εταιρείες και να ασκεί πλήρως τον έλεγχό τους. Προς τούτο,
περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων, περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου, ειδικά
δικαιώματα διορισμού και δικαιώματα πολλαπλής ψήφου θα πρέπει να αίρονται ή να
αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του παρεχομένου χρόνου αποδοχής της προσφοράς
ή όταν η γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σχετικά με αμυντικά μέτρα ή επί
τροποποιήσεων του καταστατικού ή σχετικά με την απομάκρυνση ή τον διορισμό
μελών του συμβουλίου κατά την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων μετά την
εκπνοή της προσφοράς. Όταν οι κάτοχοι των τίτλων έχουν υποστεί ζημία λόγω της
άρσης των δικαιωμάτων, θα πρέπει να προβλέπεται δίκαιη αποζημίωση σύμφωνα με
τις τεχνικές διευθετήσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
(20) Όλα τα ειδικά δικαιώματα που κατέχουν κράτη μέλη σε εταιρείες θα πρέπει να
εξετάζονται στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων και των
σχετικών διατάξεων της συνθήκης. Τα ειδικά δικαιώματα που κατέχουν κράτη μέλη
σε εταιρείες και τα οποία προβλέπονται στο ιδιωτικό ή δημόσιο εθνικό δίκαιο, θα
πρέπει να εξαιρούνται από τον κανόνα εξουδετέρωσης των μέτρων αμύνης (
«breakthrough» ), εάν είναι συμβατά με τη συνθήκη.
(21) Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες διαφορές στους μηχανισμούς και τις δομές
του εταιρικού δικαίου των κρατών μελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να μην απαιτούν από εταιρείες εγκατεστημένες στην επικράτειά τους να
εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που περιορίζουν τις εξουσίες του
συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τη διάρκεια του παρεχομένου χρόνου
αποδοχής προσφοράς, καθώς και τις διατάξεις που καθιστούν άκυρους τους
περιορισμούς που προβλέπονται στο καταστατικό ή σε ειδικές συμφωνίες. Στην
περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπουν στις εταιρείες
που είναι εγκατεστημένες στην επικράτειά τους να επιλέγουν, με δυνατότητα
ανάκλησης της επιλογής, εάν θα εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις. Με την επιφύλαξη
των διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι μέρος η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μην απαιτούν από εταιρείες, οι οποίες
εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις σύμφωνα με τις προαιρετικές διευθετήσεις, να τις
εφαρμόζουν όταν οι εταιρείες αυτές αποτελούν αντικείμενο προσφορών που
προέρχονται από εταιρείες οι οποίες δεν εφαρμόζουν τις ίδιες διατάξεις συνεπεία της
χρήσης αυτών των προαιρετικών διευθετήσεων.
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(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες που να καλύπτουν τη
δυνατότητα έκπτωσης μιας προσφοράς, το δικαίωμα του προσφέροντος να
αναθεωρήσει την προσφορά του, τη δυνατότητα υποβολής ανταγωνιστικών
προσφορών για τους τίτλους μιας εταιρείας, την κοινολόγηση του αποτελέσματος της
προσφοράς, καθώς και το αμετάκλητο της προσφοράς και τους επιτρεπόμενους
όρους.
(23) Η κοινολόγηση των πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους
του προσωπικού του προσφέροντος και της υπό εξαγορά εταιρείας θα πρέπει να
διέπονται από τις προσήκουσες εθνικές διατάξεις, και ιδίως εκείνες που θεσπίσθηκαν
κατ' εφαρμογή της οδηγίας 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 ,
σχετικά με τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε
επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους(4), της οδηγίας
98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998 , για προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις(5), της οδηγίας 2001/86/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001 , για τη συμπλήρωση του καταστατικού
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων(6)και της οδηγίας
2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2002 , περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των
εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εκπροσώπηση των
εργαζομένων(7). Ωστόσο, θα πρέπει να παρέχεται στους εργαζομένους των οικείων
εταιρειών, ή στους εκπροσώπους τους, η δυνατότητα να εκφέρουν τη γνώμη τους ως
προς τις προβλεπόμενες επιπτώσεις της προσφοράς στην απασχόληση. Με την
επιφύλαξη των κανόνων της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003 , για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση
αγοράς)(8), τα κράτη μέλη μπορούν πάντοτε να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν εθνικές
διατάξεις σχετικά με την κοινολόγηση πληροφοριών και τις διαβουλεύσεις με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων της προσφέρουσας εταιρείας πριν από την υποβολή
προσφοράς.
(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι δυνατό
σε έναν προσφέροντα ο οποίος έχει αποκτήσει, ύστερα από δημόσια προσφορά
εξαγοράς, ένα ορισμένο ποσοστό του κεφαλαίου μιας εταιρείας που παρέχει
δικαιώματα ψήφου, να υποχρεώνει τους κατόχους των εναπομενόντων τίτλων να του
πωλήσουν τους τίτλους τους. Παρομοίως, όταν ένας προσφέρων έχει αποκτήσει,
ύστερα από δημόσια προσφορά εξαγοράς, ένα ορισμένο ποσοστό του κεφαλαίου μιας
εταιρείας που παρέχει δικαιώματα ψήφου, οι κάτοχοι των εναπομενόντων τίτλων θα
πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν από αυτόν να αγοράσει τους τίτλους τους. Αυτές
οι διαδικασίες υποχρεωτικής αποχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς θα πρέπει να
εφαρμόζονται μόνο υπό ειδικές συνθήκες που συνδέονται με τις δημόσιες προσφορές
εξαγοράς. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες
για τις διαδικασίες υποχρεωτικής αποχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς υπό άλλες
συνθήκες.
(25) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, και συγκεκριμένα ο
προσδιορισμός των ελάχιστων κατευθυντήριων γραμμών για τη διεξαγωγή δημόσιων
προσφορών εξαγοράς και η εξασφάλιση επαρκούς προστασίας στους κατόχους
τίτλων σε ολόκληρη την Κοινότητα, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα
κράτη μέλη επειδή υπάρχει ανάγκη διαφάνειας και ασφάλειας του δικαίου όταν η
εξαγορά ή η απόκτηση ελέγχου έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και μπορούν,
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης,
να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης ορίζεται στο εν
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
των στόχων αυτών.
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(26) Η έκδοση οδηγίας αποτελεί την κατάλληλη διαδικασία για τη θέσπιση ενός
πλαισίου το οποίο καθορίζει ορισμένες κοινές αρχές και έναν περιορισμένο αριθμό
γενικών απαιτήσεων τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν, μέσω
λεπτομερέστερων κανόνων, σύμφωνα με τα εθνικά τους συστήματα και τις συνήθεις
πρακτικές τους.
(27) Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν κυρώσεις για οποιαδήποτε
παράβαση των εθνικών διατάξεων οι οποίες μεταφέρουν την παρούσα οδηγία στο
εθνικό δίκαιο.
(28) Ενδέχεται να απαιτούνται από καιρού εις καιρό μέτρα τεχνικής καθοδήγησης και
εφαρμογής για τους κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία προκειμένου να
ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Για ορισμένες
διατάξεις, η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να διαθέτει την εξουσία να θεσπίζει
μέτρα εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν τροποποιούν τα ουσιώδη
στοιχεία της παρούσας οδηγίας και ότι η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές που
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, αφού λάβει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Κινητών Αξιών που συστάθηκε με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της
Επιτροπής(9). Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου,
της 28ης Ιουνίου 1999 , για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(10)και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη
τη δήλωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2002
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για
τις άλλες διατάξεις, επιβάλλεται να ανατεθεί σε επιτροπή επαφών το καθήκον να
επικουρεί τα κράτη μέλη και τις εποπτικές αρχές κατά την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας και να συμβουλεύει την Επιτροπή, εάν είναι αναγκαίο, για προσθήκες ή
τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία. Στο έργο της αυτό, η επιτροπή επαφών μπορεί
να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη βάσει της
παρούσας οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς που έχουν υποβληθεί
στις οργανωμένες αγορές τους.
(29) Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία προς μια δίκαιη και
ισόρροπη εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εξαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει προτάσεις για την
έγκαιρη αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1.Η παρούσα οδηγία καθορίζει μέτρα συντονισμού που αφορούν τις νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, κώδικες πρακτικών και άλλες διευθετήσεις
των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων που έχουν θεσπισθεί
από οργανισμούς επίσημα εξουσιοδοτημένους να ρυθμίζουν τις αγορές (στο εξής:
«κανόνες» ), σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς για την απόκτηση τίτλων
εταιρείας διεπόμενης από το δίκαιο κράτους μέλους, εφόσον το σύνολο ή ένα μέρος
των τίτλων αυτών είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κατά
την έννοια της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ(11)σε ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη (στο
εξής: «οργανωμένη αγορά» ).
2.Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες προσφορές εξαγοράς τίτλων
εκδιδόμενων από εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση
κεφαλαίων παρεχόμενων από το κοινό και λειτουργούν βάσει της αρχής του
καταμερισμού των κινδύνων και τα μερίδια των οποίων, κατόπιν αιτήματος του
κατόχου τους, επαναγοράζονται ή εξαργυρώνονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα
περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών. Οι ενέργειες που επιχειρούν οι εταιρείες
αυτές για να εξασφαλίσουν ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων τους δεν θα
αποκλίνει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους, λογίζονται
ισοδύναμες με επαναγορά ή εξαργύρωση.
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3.Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει σε δημόσιες προσφορές εξαγοράς για τίτλους που
εκδίδονται από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1.Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «δημόσια προσφορά εξαγοράς» ή «προσφορά» : δημόσια προσφορά (εκτός
προσφοράς εκ μέρους της ίδιας της υπό εξαγορά εταιρείας) απευθυνόμενη στους
κατόχους τίτλων μιας εταιρείας για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους των τίτλων
αυτών, ανεξάρτητα αν η προσφορά είναι υποχρεωτική ή εθελούσια, υπό την
προϋπόθεση ότι έπεται της απόκτησης ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή ότι
αποσκοπεί σε αυτήν, βάσει του εθνικού δικαίου·
β) «υπό εξαγορά εταιρεία» : η εταιρεία οι τίτλοι της οποίας αποτελούν αντικείμενο
προσφοράς·
γ) «προσφέρων» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
προβαίνει σε προσφορά·
δ) «πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση» : τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
συνεργάζονται με τον προσφέροντα ή με την υπό εξαγορά εταιρεία, βάσει ρητής ή
σιωπηρής, προφορικής ή γραπτής συμφωνίας, η οποία έχει ως σκοπό την απόκτηση
του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή τη ματαίωση της επιτυχούς έκβασης της
προσφοράς·
ε) «τίτλοι» : οι κινητές αξίες που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου σε μια εταιρεία·
στ) «μετέχοντες στην προσφορά» : ο προσφέρων, τα μέλη του συμβουλίου του
προσφέροντος, εάν ο προσφέρων είναι εταιρεία, η υπό εξαγορά εταιρεία, οι κάτοχοι
τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και τα μέλη του συμβουλίου της υπό εξαγορά
εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τους μετέχοντες·
ζ) «τίτλοι με δικαίωμα πολλαπλής ψήφου» : οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε
διακριτή και ξεχωριστή κατηγορία και που έκαστος δίνει δικαίωμα σε περισσότερες
της μιας ψήφους.
2.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο δ) τα πρόσωπα που ελέγχονται από
άλλο πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 87 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ(12),
θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση τόσο με αυτό το άλλο
πρόσωπο όσο και μεταξύ τους.
Άρθρο 3
Γενικές αρχές
1.Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων αρχών:
α) όλοι οι κάτοχοι των τίτλων μιας υπό εξαγορά εταιρείας της ίδιας κατηγορίας
πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης· επιπλέον, εάν ένα πρόσωπο αποκτήσει
τον έλεγχο της εταιρείας, οι λοιποί κάτοχοι τίτλων πρέπει να προστατεύονται·
β) οι κάτοχοι των τίτλων μιας υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να διαθέτουν επαρκή
χρόνο και ενημέρωση, προκειμένου να μπορούν να καταλήξουν σε απόφαση για την
προσφορά ύστερα από κατάλληλη πληροφόρηση. Όταν παρέχει συμβουλές στους
κατόχους τίτλων, το συμβούλιο της υπό εξαγοράς εταιρείας πρέπει να διατυπώνει
γνώμη ως προς τις επιπτώσεις της εφαρμογής της προσφοράς στην απασχόληση, τους
όρους απασχόλησης και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας·
γ) το συμβούλιο μιας υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον της
εταιρείας εν τω συνόλω της και δεν πρέπει να αφαιρεί από τους κατόχους τίτλων τη
δυνατότητα να αποφασίζουν για το αξιόλογο της προσφοράς·
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δ) δεν επιτρέπεται η δημιουργία τεχνητών αγορών των τίτλων της υπό εξαγορά
εταιρείας, της προσφέρουσας εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που έχει
σχέση με την προσφορά κατά τρόπο που να οδηγεί σε τεχνητή αύξηση ή μείωση της
αξίας των τίτλων αυτών και σε στρέβλωση της ομαλής λειτουργίας των αγορών·
ε) ο προσφέρων, πριν να ανακοινώσει προσφορά, πρέπει να εξασφαλίζει ότι μπορεί
να τηρήσει την υποχρέωσή του να καταβάλει πλήρως το αντάλλαγμα τοις μετρητοίς,
εφόσον έχει προσφερθεί τέτοιο αντάλλαγμα, και να έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα
για να εξασφαλίσει την καταβολή κάθε άλλου είδους ανταλλάγματος·
στ) η άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας δεν πρέπει να
παρακωλύεται, λόγω προσφοράς για τους τίτλους της, πέρα από ένα εύλογο χρονικό
διάστημα.
2.Για τον σκοπό της τήρησης των αρχών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα
κράτη μέλη:
α) εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που θεσπίζονται με την
παρούσα οδηγία·
β) μπορούν να προβλέπουν πρόσθετους όρους και αυστηρότερες διατάξεις από τα
προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία για τη ρύθμιση των προσφορών.
Άρθρο 4
Εποπτική αρχή και εφαρμοστέο δίκαιο
1.Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία
της προσφοράς, για τους σκοπούς των κανόνων που θεσπίζουν ή εισάγουν δυνάμει
της παρούσας οδηγίας. Οι αρχές που ορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι είτε
δημόσιες αρχές είτε ενώσεις είτε ιδιωτικοί οργανισμοί που αναγνωρίζονται από το
εθνικό δίκαιο ή από τις δημόσιες αρχές που έχουν ρητά εξουσιοδοτηθεί, για τον
σκοπό αυτό, από το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή
σχετικά με τον ορισμό της αρχής ή των αρχών και διευκρινίζουν κάθε ενδεχόμενη
κατανομή αρμοδιοτήτων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αυτές οι αρχές ασκούν τα
καθήκοντά τους αμερόληπτα και ανεξάρτητα από όλους τους μετέχοντες στην
προσφορά.
2.α) Η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς είναι η αρχή του κράτους
μέλους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η υπό εξαγορά εταιρεία, εφόσον οι
τίτλοι της είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά σ' αυτό το
κράτος μέλος.
β) Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας δεν είναι εισηγμένοι προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την
καταστατική της έδρα, η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς είναι η αρχή
του κράτους μέλους στην οργανωμένη αγορά του οποίου είναι εισηγμένοι προς
διαπραγμάτευση οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας.
Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή για την
εποπτεία της προσφοράς είναι η αρχή του κράτους μέλους στην οργανωμένη αγορά
του οποίου έχουν εισαχθεί πρώτα οι τίτλοι προς διαπραγμάτευση.
γ) Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας έχουν εισαχθεί πρώτα προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές δύο ή περισσότερων κρατών μελών
ταυτοχρόνως, η υπό εξαγορά εταιρεία προσδιορίζει ποια από τις εποπτικές αρχές
αυτών των κρατών μελών είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς,
κοινοποιώντας αυτές τις οργανωμένες αγορές και τις εποπτικές αρχές τους την πρώτη
ημέρα της συναλλαγής.
Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας είναι ήδη εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση
σε οργανωμένες αγορές δύο ή περισσότερων κρατών μελών κατά την ημερομηνία
που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και είχαν εισαχθεί ταυτοχρόνως, οι
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εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών μελών συμφωνούν ποια αρχή, μεταξύ αυτών,
είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς εντός τεσσάρων εβδομάδων
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1. Άλλως, η υπό
εξαγορά εταιρεία προσδιορίζει ποια από τις αρχές αυτές είναι η αρμόδια αρχή, την
πρώτη ημέρα της συναλλαγής μετά την εν λόγω προθεσμία των τεσσάρων
εβδομάδων.
δ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις που αναφέρονται
στο στοιχείο γ).
ε) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), τα θέματα που άπτονται
του ανταλλάγματος μιας προσφοράς, ιδίως η τιμή, καθώς και τα θέματα που άπτονται
της διαδικασίας της προσφοράς, ιδίως η ενημέρωση για την απόφαση του
προσφέροντος να προβεί σε προσφορά, το περιεχόμενο του εγγράφου της προσφοράς
και η κοινολόγηση της προσφοράς, ρυθμίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του
κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής. Σε θέματα ενημέρωσης που πρέπει να παρέχεται
στους εργαζομένους της υπό εξαγορά εταιρείας και σε θέματα εταιρικού δικαίου,
ιδίως όσον αφορά το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου το απαιτούμενο για την απόκτηση
ελέγχου και τις παρεκκλίσεις από την υποχρέωση προσφοράς, καθώς και τους όρους
υπό τους οποίους το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας έχει τη δυνατότητα να
προβαίνει σε ενέργειες ικανές να ματαιώσουν την προσφορά, οι εφαρμοστέοι κανόνες
και η αρμόδια αρχή είναι οι κανόνες και η αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει
την καταστατική της έδρα η υπό εξαγορά εταιρεία.
3.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται ή είχαν
απασχοληθεί στο παρελθόν από τις εποπτικές αρχές τους, τηρούν το επαγγελματικό
απόρρητο. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν
μπορούν να κοινολογηθούν, σε κανένα πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο βάσει
νομοθετικών διατάξεων.
4.Οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και
οι λοιπές εποπτικές αρχές των κεφαλαιαγορών, ιδίως σύμφωνα με την οδηγία
93/22/ΕΟΚ, την οδηγία 2001/34/ΕΚ, την οδηγία 2003/6/ΕΚ και την οδηγία
2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου
2003 , σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη
δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση,
συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες, οσάκις απαιτείται για την εφαρμογή
των κανόνων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) και ε). Οι
πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τον τρόπο αυτόν, καλύπτονται από την
υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου το οποίο ισχύει για τα πρόσωπα
που απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν από τις εποπτικές αρχές οι
οποίες λαμβάνουν τις πληροφορίες. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δυνατότητα να
επιδίδονται τα νομικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επιβολή των μέτρων
που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις προσφορές, καθώς και άλλη
σχετική συνδρομή που μπορεί ευλόγως να ζητηθεί από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές
αρχές για τους σκοπούς της διερεύνησης κάθε πραγματικής ή καταγγελλόμενης
παράβασης των κανόνων που έχουν θεσπισθεί ή εισαχθεί κατ' εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας.
5.Οι εποπτικές αρχές διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες εξουσίες για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το καθήκον να
εξασφαλίζουν την τήρηση των θεσπισθέντων ή εισαχθέντων κατ' εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας κανόνων από τους μετέχοντες στην προσφορά.
Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των γενικών αρχών του άρθρου 3 παράγραφος 1,
τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να προβλέπουν, στους κανόνες που θεσπίζουν ή
εισάγουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας, παρεκκλίσεις από αυτούς τους κανόνες:
i) συμπεριλαμβάνοντας τις παρεκκλίσεις αυτές στους εθνικούς κανόνες τους, ώστε να
λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο· ή/και
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ii) εξουσιοδοτώντας τις εποπτικές αρχές τους, οσάκις έχουν αρμοδιότητα, να
παρεκκλίνουν από αυτούς τους εθνικούς κανόνες ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι
συνθήκες που αναφέρονται στο σημείο i) ή σε άλλες ειδικές συνθήκες· στην
περίπτωση αυτή απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση.
6.Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να ορίζουν τις,
δικαστικές ή άλλες αρχές, που είναι υπεύθυνες να επιλύουν τις διαφορές και να
αποφαίνονται για παρατυπίες οι οποίες τυχόν διεπράχθησαν στη διαδικασία
προσφοράς, ούτε την εξουσία των κρατών μελών να ρυθμίζουν εάν και υπό ποίες
προϋποθέσεις οι μετέχοντες στην προσφορά έχουν δικαίωμα να προσφεύγουν σε
διοικητική ή δικαστική διαδικασία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν θίγει την
εξουσία που μπορεί να έχουν δικαστήρια κράτους μέλους να αρνούνται την εκδίκαση
υποθέσεως και να αποφασίζουν εάν η συγκεκριμένη δίκη επηρεάζει ή όχι την έκβαση
της προσφοράς. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να
ορίζουν τη νομική κατάσταση όσον αφορά την ευθύνη των εποπτικών αρχών, ή τις
διαφορές μεταξύ των μετεχόντων στην προσφορά.
Άρθρο 5
Προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, υποχρεωτική προσφορά, δίκαιη τιμή
1.Εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, λόγω της απόκτησης από το ίδιο ή από
πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί του, έχει στην κατοχή του τίτλους
εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1, οι οποίοι, προστιθέμενοι
στις τυχόν ήδη υπάρχουσες συμμετοχές του και στις συμμετοχές προσώπων που
ενεργούν σε συνεννόηση με αυτό, του παρέχουν, άμεσα ή έμμεσα, δεδομένο ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου στην εν λόγω εταιρεία, με το οποίο αποκτά τον έλεγχό της, τα
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο αυτό είναι υποχρεωμένο να υποβάλει
προσφορά ως μέσο προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων της εταιρείας αυτής. Η
προσφορά αυτή πρέπει να απευθύνεται, το συντομότερο δυνατό, προς όλους τους
κατόχους των τίτλων αυτών, για όλες τις συμμετοχές τους, σε δίκαιη τιμή όπως
ορίζεται στην παράγραφο 4.
2.Η υποχρέωση υποβολής προσφοράς, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1, δεν
ισχύει πλέον, όταν ο έλεγχος της εταιρείας αποκτήθηκε με εθελούσια προσφορά που
υποβλήθηκε σύμφωνα με την παρούσα οδηγία προς όλους τους κατόχους τίτλων και
για το σύνολο των συμμετοχών τους.
3.Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου με το οποίο αποκτάται ο έλεγχος για τους
σκοπούς της παραγράφου 1 καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του, προσδιορίζονται
από τους κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο η εταιρεία έχει την καταστατική της
έδρα.
4.Ως δίκαιη τιμή θεωρείται η ανώτερη τιμή που κατέβαλε για τους ίδιους τίτλους ο
προσφέρων ή τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, επί μια περίοδο
της οποίας η διάρκεια καθορίζεται από τα κράτη μέλη αλλά δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των έξι μηνών και μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών πριν από την προσφορά
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν, μετά τη δημοσιοποίηση της προσφοράς και
πριν κλείσει η προσφορά για αποδοχή, ο προσφέρων ή πρόσωπο που ενεργεί σε
συνεννόηση με αυτόν, αγοράζουν τίτλους σε τιμή ανώτερη της τιμής προσφοράς, ο
προσφέρων αυξάνει την προσφορά του όχι λιγότερο από την ανώτερη τιμή που
κατέβαλε για τους ούτως αποκτηθέντες τίτλους.
Υπό τον όρο ότι τηρούνται οι γενικές αρχές του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα κράτη
μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν τις εποπτικές αρχές τους να προσαρμόζουν την τιμή
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, υπό δεδομένες συνθήκες και με κριτήρια που
προσδιορίζονται σαφώς. Προς τούτο, τα κράτη μέλη δύνανται να καταρτίζουν πίνακα
των περιπτώσεων στις οποίες η ανώτερη τιμή δύναται να προσαρμόζεται προς τα
πάνω ή προς τα κάτω, όπως, παραδείγματος χάριν, όταν η ανώτερη τιμή καθορίζεται
με συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή, όταν οι τιμές της αγοράς για τους
συγκεκριμένους τίτλους έχουν υποστεί χειρισμούς, όταν έκτακτα γεγονότα έχουν
επηρεάσει τις τιμές της αγοράς, γενικά ή ορισμένες τιμές ειδικότερα, ή όταν
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πρόκειται για τη διάσωση προβληματικής επιχείρησης. Τα κράτη μέλη μπορούν,
επίσης, να καθορίζουν τα εφαρμοστέα στις περιπτώσεις αυτές κριτήρια, όπως π.χ. τη
μέση τιμή της αγοράς για μια συγκεκριμένη περίοδο, την αξία εκκαθάρισης της
εταιρείας ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιούμενα, εν γένει, σε
χρηματοοικονομικές αναλύσεις.
Κάθε απόφαση της εποπτικής αρχής με την οποία προσαρμόζεται η δίκαιη τιμή,
πρέπει να αιτιολογείται και να δημοσιοποιείται.
5.Ο προσφέρων δύναται να προσφέρει ως αντάλλαγμα τίτλους ή μετρητά ή
συνδυασμό αυτών.
Ωστόσο, εφόσον το αντάλλαγμα που προτείνει ο προσφέρων δεν αποτελείται από
ρευστοποιήσιμους τίτλους εισηγμένους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,
το αντάλλαγμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ως εναλλακτική δυνατότητα μετρητά.
Σε κάθε περίπτωση, ο προσφέρων προτείνει, τουλάχιστον ως εναλλακτική
δυνατότητα, αντάλλαγμα σε μετρητά, όταν ο ίδιος ή πρόσωπα που ενεργούν σε
συνεννόηση με αυτόν, έχουν αποκτήσει, με την καταβολή μετρητών, τίτλους που
φέρουν 5 % ή περισσότερο από τα δικαιώματα ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας,
κατά το χρονικό διάστημα το οποίο αρχίζει την ίδια στιγμή με την περίοδο που
αποφασίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4 και λήγει όταν η
προσφορά κλείσει για αποδοχή.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την προσφορά ανταλλάγματος σε μετρητά,
τουλάχιστον ως εναλλακτική δυνατότητα, σε όλες τις περιπτώσεις.
6.Επιπλέον της προστασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη
μπορούν να προβλέπουν περαιτέρω μέσα για την προστασία των συμφερόντων των
κατόχων τίτλων, στο βαθμό που αυτά τα μέσα δεν παρακωλύουν την ομαλή
διεξαγωγή της προσφοράς.
Άρθρο 6
Πληροφόρηση ως προς την προσφορά
1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δημοσιοποιείται αμελλητί η απόφαση υποβολής
προσφοράς και ότι ενημερώνεται η εποπτική αρχή για την προσφορά. Τα κράτη μέλη
μπορούν να απαιτούν να ενημερώνεται η εποπτική αρχή προτού δημοσιοποιηθεί η εν
λόγω απόφαση. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της προσφοράς, τα συμβούλια της
υπό εξαγορά εταιρείας και του προσφέροντος πληροφορούν σχετικά, αντιστοίχως,
τους εκπροσώπους του προσωπικού τους ή, ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό.
2.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να καταρτίζει
και να δημοσιοποιεί εγκαίρως έγγραφο προσφοράς το οποίο περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου οι κάτοχοι τίτλων της υπό εξαγορά
εταιρείας να είναι σε θέση να καταλήξουν σε απόφαση ως προς την προσφορά
ύστερα από κατάλληλη πληροφόρηση. Ο προσφέρων διαβιβάζει το έγγραφο
προσφοράς στην εποπτική αρχή πριν από τη δημοσιοποίησή του. Μετά τη
δημοσιοποίηση του εγγράφου προσφοράς, τα συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας
και του προσφέροντος το διαβιβάζουν, αντίστοιχα, στους εκπροσώπους του
προσωπικού τους ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό.
Στις περιπτώσεις στις οποίες το έγγραφο της προσφοράς που προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκριση από την εποπτική αρχή, και έχει
εγκριθεί, αναγνωρίζεται, με την επιφύλαξη, ενδεχομένως, της απαιτούμενης
μετάφρασής του, σε κάθε άλλο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου είναι εισηγμένοι
προς διαπραγμάτευση οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η
λήψη έγκρισης από τις εποπτικές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Αυτές οι
εποπτικές αρχές μπορούν, ωστόσο, να απαιτήσουν να περιλαμβάνει το έγγραφο της
προσφοράς, πρόσθετες πληροφορίες, μόνον εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν
συγκεκριμένα την αγορά κράτους μέλους ή κρατών μελών στην οποία είναι
εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας και αφορούν τις
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ακολουθητέες διατυπώσεις για την αποδοχή της προσφοράς και για τη λήψη του
οφειλόμενου ανταλλάγματος στο τέλος της προσφοράς, καθώς και το φορολογικό
καθεστώς στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο στους κατόχους των τίτλων
αντάλλαγμα.
3.Το έγγραφο προσφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 2 καθορίζει
τουλάχιστον:
α) τους όρους της προσφοράς·
β) την ταυτότητα του προσφέροντος και, εάν ο προσφέρων είναι εταιρεία, τον τύπο,
την επωνυμία και την καταστατική έδρα της εταιρείας·
γ) τους τίτλους ή την (τις) κατηγορία(-ες) τίτλων που αποτελούν αντικείμενο της
προσφοράς, οσάκις ενδείκνυται·
δ) το αντάλλαγμα που προσφέρεται για κάθε τίτλο ή κατηγορία τίτλων και, σε
περίπτωση υποχρεωτικής προσφοράς, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό του, μαζί με λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να
καταβληθεί το αντάλλαγμα·
ε) την αποζημίωση που προσφέρεται για τα δικαιώματα που τυχόν αίρονται ως
αποτέλεσμα του κανόνα εξουδετέρωσης των μέσων αμύνης που προβλέπει το άρθρο
11 παράγραφος 4, μαζί με λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης
και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της·
στ) τα μέγιστα και ελάχιστα ποσοστά ή ποσότητες τίτλων που αναλαμβάνει να
αποκτήσει ο προσφέρων·
ζ) λεπτομέρειες των υφισταμένων συμμετοχών του προσφέροντος, εάν υπάρχουν, και
των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί του, στην υπό εξαγορά εταιρεία·
η) όλες τις τυχόν προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η προσφορά·
θ) τις προθέσεις του προσφέροντος όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της
υπό εξαγορά εταιρείας και, στο βαθμό που επηρεάζεται από την προσφορά, της
προσφέρουσας εταιρείας, καθώς και όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας
του προσωπικού και των στελεχών τους, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε
σημαντικής αλλαγής στους όρους απασχόλησης, ιδίως τα στρατηγικά σχέδια του
προσφέροντος για τις δύο εταιρείες και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση
και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας·
ι) τον παρεχόμενο χρόνο αποδοχής της προσφοράς·
ια) σε περίπτωση που το αντάλλαγμα που παρέχει ο προσφέρων περιλαμβάνει τίτλους
οποιουδήποτε είδους, πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους αυτούς·
ιβ) πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της προσφοράς·
ιγ) την ταυτότητα των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με τον προσφέροντα
ή με την υπό εξαγορά εταιρεία και, στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρείες, τη
μορφή, την επωνυμία και την καταστατική έδρα τους, τη σχέση τους με τον
προσφέροντα και, ει δυνατόν, με την υπό εξαγορά εταιρεία·
ιδ) το εθνικό δίκαιο που θα διέπει τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του
προσφέροντος και των κατόχων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας ως αποτέλεσμα
της προσφοράς καθώς και τα αρμόδια δικαστήρια.
4.Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2,
τους κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 3.
5.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι μετέχοντες στην προσφορά έχουν την
υποχρέωση να παρέχουν στις εποπτικές αρχές του κράτους μέλους τους, ανά πάσα
στιγμή κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά
με την προσφορά και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της
εποπτικής αρχής.
130

Άρθρο 7
Παρεχόμενος χρόνος αποδοχής
1.Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο παρεχόμενος χρόνος αποδοχής της προσφοράς
δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δύο εβδομάδων ούτε ανώτερος των δέκα
εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του εγγράφου προσφοράς. Υπό την
προϋπόθεση ότι τηρείται η γενική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
στοιχείο στ), τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παράταση της περιόδου των
δέκα εβδομάδων, υπό τον όρο ότι ο προσφέρων θα γνωστοποιήσει τουλάχιστον δύο
εβδομάδες ενωρίτερα την πρόθεσή του να κλείσει την προσφορά.
2.Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες που τροποποιούν, σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις, την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 περίοδο. Ένα
κράτος μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει την εποπτική αρχή να χορηγήσει παρέκκλιση
από την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 περίοδο, ώστε να επιτρέψει στην υπό
εξαγορά εταιρεία να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων για να εξετάσει την
προσφορά.
Άρθρο 8
Κοινολόγηση
1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η προσφορά δημοσιοποιείται κατά τρόπο που
επιτυγχάνει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της αγοράς για τους τίτλους της υπό
εξαγορά εταιρείας, του προσφέροντος ή κάθε άλλης εταιρείας η οποία επηρεάζεται
από την προσφορά, ώστε να αποφεύγονται ιδίως η δημοσίευση ή η διάδοση ψευδών ή
παραπλανητικών πληροφοριών.
2.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κοινολόγηση όλων των απαιτούμενων
πληροφοριών και εγγράφων δυνάμει του άρθρου 6 κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι
αυτές είναι εύκολα και αμέσως διαθέσιμες στους κατόχους τίτλων, τουλάχιστον σε
εκείνα τα κράτη μέλη όπου οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας είναι εισηγμένοι για
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και στους εκπροσώπους του
προσωπικού της υπό εξαγορά εταιρείας, και του προσφέροντος, ή, ελλείψει αυτών,
στο ίδιο το προσωπικό τους.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας
1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 έως 5.
2.Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, το συμβούλιο
της υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να έχει λάβει εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από
τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία παρέχεται για τον σκοπό αυτό πριν να
αναλάβει οιαδήποτε ενέργεια, που ενδέχεται να οδηγήσει στη ματαίωση της
προσφοράς, με εξαίρεση την αναζήτηση εναλλακτικών προσφορών, και ιδίως πριν να
προβεί στην έκδοση μετοχών με σκοπό την μακροχρόνια παρεμπόδιση του
προσφέροντος να αποκτήσει τον έλεγχο της υπό εξαγορά εταιρείας.
Η εξουσιοδότηση αυτή είναι υποχρεωτική τουλάχιστον από τη στιγμή που το
συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας λάβει τις πληροφορίες σχετικά με την
προσφορά οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη φράση, και
μέχρις ότου το αποτέλεσμα της προσφοράς δημοσιοποιηθεί ή η προσφορά εκπέσει.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να λαμβάνεται η εξουσιοδότηση αυτή σε
προγενέστερο στάδιο, π.χ. από τη στιγμή που το συμβούλιο της υπό εξαγορά
εταιρείας πληροφορείται ότι επίκειται προσφορά.
3.Όσον αφορά τις αποφάσεις που λήφθηκαν μεν πριν από την έναρξη της
προβλεπόμενης στην παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, περιόδου αλλά δεν έχουν ακόμη
τεθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε εφαρμογή, η γενική συνέλευση των μετόχων
εγκρίνει ή επιβεβαιώνει κάθε απόφαση που δεν εντάσσεται στη συνήθη πορεία των
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δραστηριοτήτων της εταιρείας και η εφαρμογή της οποίας δύναται να οδηγήσει στη
ματαίωση της προσφοράς.
4.Προκειμένου να αποκτηθεί η εκ των προτέρων άδεια, έγκριση ή επιβεβαίωση από
τους κατόχους των τίτλων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη
μέλη δύνανται να θεσπίζουν κανόνες που να επιτρέπουν τη σύγκληση γενικής
συνέλευσης των μετόχων συντόμως, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω γενική
συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας μικρότερης των δύο
εβδομάδων από την κοινοποίησή της.
5.Το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας καταρτίζει και δημοσιοποιεί έγγραφο που
περιλαμβάνει την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με την προσφορά και τους
λόγους επί των οποίων βασίζεται, συμπεριλαμβανομένων των απόψεών του όσον
αφορά τα αποτελέσματα της υλοποίησης της προσφοράς στο σύνολο των
συμφερόντων της εταιρείας, και ειδικότερα στην απασχόληση, καθώς και όσον
αφορά τα στρατηγικά σχέδια του προσφέροντος για την υπό εξαγορά εταιρεία και τις
πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τους τόπους όπου διεξάγονται οι
δραστηριότητες της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο έγγραφο της προσφοράς
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο θ). Το συμβούλιο της υπό εξαγορά
εταιρείας γνωστοποιεί, εντός της ιδίας προθεσμίας, τη γνώμη αυτή στους
εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό της.
Εάν το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας λάβει εγκαίρως χωριστή γνώμη από
τους εκπροσώπους του προσωπικού της όσον αφορά τα αποτελέσματα της
προσφοράς στην απασχόληση, επισυνάπτει τη γνώμη αυτή στο έγγραφο.
6.Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ως «συμβούλιο» νοείται τόσο το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρείας όσο και το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας, όταν η
οργάνωση της εταιρείας ακολουθεί διάρθρωση σε δύο επίπεδα.
Άρθρο 10
Πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 δημοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:
α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι
εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά
περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν·
β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισμούς στην
κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους
κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ·
γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων
συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια
του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ·
δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και
περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων·
ε) τον μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των
εργαζομένων, εφόσον τα δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους
εργαζόμενους·
στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς
των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις
προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη
συνεργασία της εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από
τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων·
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ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται
να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώματα ψήφου,
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ·
η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του
συμβουλίου καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού·
θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης
ή επαναγοράς μετοχών·
ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει η εταιρεία και η οποία αρχίζει να
ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας
κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής,
εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία
στην εταιρεία· η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη
να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων·
ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία με τα μέλη του συμβουλίου της ή του
προσωπικού της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της
δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.
2.Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται στην ετήσια
έκθεση διαχείρισης της εταιρείας, που προβλέπεται στο άρθρο 46 της οδηγίας
78/660/EΟΚ(13)και στο άρθρο 36 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ(14).
3.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ώστε, όσον αφορά τις εταιρείες οι τίτλοι των οποίων
είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους, τα
συμβούλια να υποβάλλουν επεξηγηματικές εκθέσεις στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις
των μετόχων, σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 11
Εξουδετέρωση των μέτρων άμυνας (breakthrough)
1.Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ορίζονται στο
κοινοτικό δίκαιο των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τα
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 έως 7 όταν δημοσιοποιείται μια προσφορά.
2.Περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο καταστατικό
της υπό εξαγοράς εταιρείας, δεν ισχύουν ως προς τον προσφέροντα κατά τη διάρκεια
του παρεχόμενου χρόνου για την αποδοχή της προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 7
παράγραφος 1.
Περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που
συνάπτονται μεταξύ της υπό εξαγορά εταιρείας και κατόχων των τίτλων της ή στις
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κατόχων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, οι
οποίες συνάπτονται μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, δεν ισχύουν ως προς τον
προσφέροντα κατά τη διάρκεια της περιόδου που παρέχεται για την αποδοχή της
προσφοράς, και η οποία ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.
3.Οι περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου που περιλαμβάνονται στο καταστατικό της
υπό εξαγορά εταιρείας δεν παράγουν αποτελέσματα στη γενική συνέλευση των
μετόχων που αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9.
Οι περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που
συνάπτονται μεταξύ της υπό εξαγοράς εταιρείας και κατόχων τίτλων της, ή στις
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κατόχων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, οι
οποίες τίθενται σε ισχύ μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, δεν παράγουν
αποτελέσματα στη γενική συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τη λήψη
αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9.
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Οι τίτλοι με δικαίωμα πολλαπλής ψήφου έχουν έκαστος μία μόνο ψήφο στη γενική
συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει περί αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το
άρθρο 9.
4.Σε περίπτωση που, μετά από προσφορά, ο προσφέρων κατέχει το 75 % ή
περισσότερο του κεφαλαίου που φέρει δικαιώματα ψήφου, οι περιορισμοί στη
μεταβίβαση τίτλων ή στα δικαιώματα ψήφου, οι οποίοι αναφέρονται στις
παραγράφους 2 και 3, καθώς και τα έκτακτα δικαιώματα των μετόχων ως προς τον
διορισμό ή την παύση μελών του συμβουλίου, που προβλέπονται στο καταστατικό
της υπό εξαγορά εταιρείας, δεν ισχύουν· οι τίτλοι με δικαίωμα πολλαπλής ψήφου
έχουν μία μόνο ψήφο κατά την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που
πραγματοποιείται μετά το κλείσιμο της προσφοράς και συγκαλείται από τον
προσφέροντα με αντικείμενο την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή την
παύση ή τον διορισμό μελών του συμβουλίου.
Προς τούτο, ο προσφέρων έχει το δικαίωμα να συγκαλεί γενική συνέλευση των
μετόχων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω
συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας μικρότερης των δύο
εβδομάδων από την κοινοποίησή της.
5.Όταν αίρονται δικαιώματα βάσει των παραγράφων 2, 3 ή 4 ή/και του άρθρου 12,
πρέπει να προβλέπεται δίκαιη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υπέστησαν οι
κάτοχοι αυτών των δικαιωμάτων. Οι διατάξεις για τον προσδιορισμό αυτής της
αποζημίωσης και οι όροι καταβολής της, ορίζονται από τα κράτη μέλη.
6.Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν έχουν εφαρμογή στους τίτλους για τους οποίους οι
περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου αντισταθμίζονται από ειδικά χρηματικά
πλεονεκτήματα.
7.Το παρόν άρθρο δεν ισχύει όταν τα κράτη μέλη κατέχουν τίτλους στην υπό εξαγορά
εταιρεία, οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα στα κράτη μέλη τα οποία είναι
συμβατά με τη συνθήκη, ή σε ειδικά δικαιώματα που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο
και είναι συμβατά με τη συνθήκη, ή σε συνεταιρισμούς.
Άρθρο 12
Προαιρετικές διευθετήσεις
1.Τα κράτη μέλη μπορούν να επιφυλάσσονται του δικαιώματος να μην υποχρεώνουν
εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και που έχουν την
καταστατική τους έδρα στην επικράτειά τους, να εφαρμόζουν το άρθρο 9 παράγραφοι
2 και 3 ή/και το άρθρο 11.
2.Όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο
1, επιτρέπουν παρόλα αυτά στις εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην
επικράτειά τους να επιλέγουν, με δυνατότητα ανάκλησης της επιλογής, εάν θα
εφαρμόσουν το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 ή/και το άρθρο 11, με την επιφύλαξη του
άρθρου 11 παράγραφος 7.
Η απόφαση της εταιρείας λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων,
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους όπου έχει την καταστατική της έδρα η
εταιρεία και κατ' εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την τροποποίηση του
καταστατικού. Η απόφαση γνωστοποιείται στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους
όπου έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία και σε όλες τις εποπτικές αρχές των
κρατών μελών όπου οι τίτλοι της είναι αποδεκτοί προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά ή όπου έχει ζητηθεί παρόμοια αποδοχή.
3.Τα κράτη μέλη δύνανται, υπό τους όρους που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, να
εξαιρούν τις εταιρείες που εφαρμόζουν το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 ή/και το
άρθρο 11 από την υποχρέωση εφαρμογής των άρθρων αυτών, εάν αυτές οι εταιρείες
αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς εξαγοράς που προέρχεται από εταιρεία η οποία
δεν εφαρμόζει το ίδιο άρθρο με εκείνες ή από εταιρεία η οποία ελέγχεται, άμεσα ή
έμμεσα, από την τελευταία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 83/349/ΕOΚ.
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4.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή στις αντίστοιχες
εταιρείες κοινολογούνται αμελλητί.
5.Οιοδήποτε μέτρο εφαρμοζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 3 εξαρτάται από την
άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της υπό εξαγορά εταιρείας, η οποία
πρέπει να έχει χορηγηθεί όχι νωρίτερα από 18 μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση της
προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.
Άρθρο 13
Άλλοι κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των προσφορών
Τα κράτη μέλη καθορίζουν επίσης κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των
προσφορών, τουλάχιστον όσον αφορά τα εξής:
α) την έκπτωση της προσφοράς·
β) την αναθεώρηση της προσφοράς·
γ) τις ανταγωνιστικές προσφορές·
δ) την κοινολόγηση των αποτελεσμάτων της προσφοράς·
ε) το αμετάκλητο της προσφοράς και τους επιτρεπόμενους όρους.
Άρθρο 14
Πληροφόρηση και διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους του προσωπικού
Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με την
ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους και, εάν τα κράτη μέλη το
προβλέπουν, τη συναπόφαση με το προσωπικό του προσφέροντος και της υπό
εξαγορά εταιρείας που διέπονται από τις προσήκουσες εθνικές διατάξεις, ιδίως
εκείνες που θεσπίσθηκαν κατ' εφαρμογή των οδηγιών 94/45/ΕΚ, 98/59/ΕΚ,
2001/86/ΕΚ και 2002/14/ΕΚ.
Άρθρο 15
Δικαίωμα αποχώρησης
1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, άπαξ και υποβληθεί προσφορά προς όλους τους
κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους,
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5.
2.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο προσφέρων είναι σε θέση να απαιτήσει από
όλους τους κατόχους των εναπομενόντων τίτλων να του πωλήσουν τους τίτλους τους
σε δίκαιη τιμή. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν το δικαίωμα αυτό σε μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων κατέχει τίτλους που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το 90
% του κεφαλαίου που φέρει δικαιώματα ψήφου και το 90 % των δικαιωμάτων ψήφου
της υπό εξαγορά εταιρείας· ή
β) όταν έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια
αποδοχής της προσφοράς εξαγοράς, τίτλους που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από
το 90 % του κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρει δικαιώματα ψήφου και
το 90 % των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στην προσφορά.
Τα κράτη μέλη μπορούν, στην περίπτωση του στοιχείου α), να καθορίζουν
υψηλότερη τιμή κατωφλίου, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 95 % του
κεφαλαίου που φέρει δικαιώματα ψήφου και το 95 % των δικαιωμάτων ψήφου.
3.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ισχύουν κανόνες με τους οποίους μπορεί να
υπολογισθεί πότε επιτυγχάνεται το κατώφλι.
Όταν η υπό εξαγορά εταιρεία έχει εκδώσει περισσότερες από μία κατηγορίες τίτλων,
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι το δικαίωμα υποχρεωτικής αποχώρησης
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μπορεί να ασκείται μόνο στην κατηγορία για την οποία έχει επιτευχθεί το κατώφλι
που ορίζεται στην παράγραφο 2.
4.Εάν ο προσφέρων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής αποχώρησης,
πρέπει να το πράξει εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου που παρέχεται για
την αποδοχή της προσφοράς και η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7.
5.Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εξασφάλιση εύλογης τιμής. Η τιμή αυτή πρέπει
να λαμβάνει την ίδια μορφή με το αντάλλαγμα της προσφοράς ή να συνίσταται σε
μετρητά. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι πρέπει να προσφέρονται
μετρητά, τουλάχιστον ως εναλλακτική λύση.
Στο πλαίσιο εθελούσιας προσφοράς, και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), το αντάλλαγμα της προσφοράς τεκμαίρεται εύλογο
εφόσον ο προσφέρων απέκτησε, με την αποδοχή της προσφοράς, τίτλους που
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90 % του κεφαλαίου που φέρει δικαιώματα ψήφου,
τα οποία περιλαμβάνονται στην προσφορά.
Στο πλαίσιο υποχρεωτικής προσφοράς, το αντάλλαγμα της προσφοράς τεκμαίρεται
εύλογο.
Άρθρο 16
Δικαίωμα εξαγοράς
1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, άπαξ και υποβληθεί προσφορά απευθυνόμενη
προς όλους τους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των
τίτλων τους, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3.
2.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κάτοχος των εναπομενόντων τίτλων δύναται να
απαιτήσει από τον προσφέροντα να αγοράσει τους τίτλους του από αυτόν σε εύλογη
τιμή, υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος
2.
3.Το άρθρο 15 παράγραφοι 3 έως 5 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.
Άρθρο 17
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των
εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και
λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. Οι ούτως
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή το
αργότερο κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 καθώς
και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, το συντομότερο δυνατόν.
Άρθρο 18
Διαδικασία επιτροπής
1.Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών που έχει
συσταθεί με την απόφαση 2001/528/ΕΚ (στο εξής: «η επιτροπή» ).
2.Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένου του άρθρου 8 αυτής, υπό την προϋπόθεση
ότι τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή δεν
τροποποιούν τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις μήνες.
3.Με την επιφύλαξη των ήδη εγκριθέντων μέτρων εφαρμογής, τέσσερα έτη μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αναστέλλεται η εφαρμογή όσων διατάξεών της
απαιτούν την έγκριση τεχνικών κανόνων και αποφάσεων σύμφωνα με την παράγραφο
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μπορούν να ανανεώνουν τις σχετικές διατάξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης και, προς τούτο, τις επανεξετάζουν πριν από το
πέρας της προαναφερόμενης περιόδου.
Άρθρο 19
Επιτροπή επαφών
1.Ορίζεται επιτροπή επαφών, η οποία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να διευκολύνει, με την επιφύλαξη των άρθρων 226 και 227 της συνθήκης, την
εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέσω τακτικών συνεδριάσεων για
την αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με την
εφαρμογή της·
β) να συμβουλεύει την Επιτροπή, αν είναι ανάγκη, για προσθήκες ή τροποποιήσεις
της παρούσας οδηγίας.
2.Η επιτροπή επαφών δεν έχει αρμοδιότητα να εκτιμά το βάσιμο των αποφάσεων που
λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές σε επιμέρους περιπτώσεις.
Άρθρο 20
Αναθεώρηση
Πέντε έτη μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ημερομηνία, η
Επιτροπή εξετάζει την παρούσα οδηγία βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά
την εφαρμογή της και, εν ανάγκη, προτείνει την αναθεώρησή της. Η εξέταση αυτή
περιλαμβάνει επισκόπηση των δομών ελέγχου και των φραγμών στις προσφορές
εξαγοράς που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
Προς τούτο, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή ετησίως πληροφορίες για τις
προσφορές εξαγοράς που υποβλήθηκαν όσον αφορά εταιρείες οι τίτλοι των οποίων
είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση στις οργανωμένες αγορές τους. Οι
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν την εθνικότητα των οικείων εταιρειών, το
αποτέλεσμα της προσφοράς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία βοηθούν να κατανοηθεί
πώς λειτουργούν στην πράξη οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς.
Άρθρο 21
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το
αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2006 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα
οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο
τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2.Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων
εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στους τομείς που διέπονται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 23
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004 .
137

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. Cox
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. Roche
(1) EE C 45 E της 25.2.2003, σ. 1.
(2) EE C 208 της 3.9.2003, σ. 55.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της
30ής Μαρτίου 2004 .
(4) 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 225 της 12.8.1998, σ. 16.
(6) ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 22.
(7) EE L 80 της 23.3.2002, σ. 29.
(8) ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.
(9) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση
2004/8/ΕΚ (ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 33).
(10) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(11) Οδηγία 93/22/ΕΟΚ, της 10ης Μαΐου 1993 , σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες
στον τομέα των κινητών αξιών (ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27)· οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1).
(12) Οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
28ης Μαΐου 2001 , σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών
και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται (ΕΕ L 184 της
6.7.2001, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/71/ΕΚ
(ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).
(13) Τετάρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978 , περί των
ετησίων λογαριασμών εταιριών ορισμένων μορφών (ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11)·
οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).
(14) Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983 , για τους
ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1)· οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ.

138

