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Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ιδιαίτερη έξαρση του φαινομένου της 

επιχειρηματικής συγκεντρώσεως σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με την 

φράση επιχειρηματική συγκέντρωση νοούμε όλες εκείνες τις επιχειρηματικές δράσεις 

που σκοπό έχουν την δημιουργία μεγαλύτερων και συνεπώς ισχυρότερων και 

υγιέστερων οικονομικών μονάδων δηλαδή τις μετατροπές, τις συγχωνεύσεις ή 

απορροφήσεις εταιριών και τις εξαγορές.

Κάνοντας μια μικρή επισκόπηση, την λίαν πρόσφατη περίοδο κατά την οποία η 

ελληνική οικονομία, ακολουθώντας πάντα με μια χρονική υστέρηση τις διεθνείς 

οικονομίες , έδινε μάχη για την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

- και λίγο μετά - η στρατηγική των εξαγορών συγχωνεύσεων γινόταν αντιληπτή 

στην Ελλάδα ως διαδικασία γιγάντωσης των επιχειρήσεων, ως μοχλός μονοπώλησης 

κλάδων ή δράσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παράλληλα ορισμένες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση συνδέονταν με την 

ανοδική (τότε) πορεία του Χρηματιστηρίου ή/και με προσωπικές επιλογές των 

επιχειρηματιών. Ακόμη, με κυβερνητική εντολή έγιναν συγχωνεύσεις (π.χ. τραπεζών) 

κρατικών εταιριών.

Η διαδικασία των εξαγορών και των συγχωνεύσεων, ως μέσο για τη δημιουργία 

ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων, ικανών να ανταποκριθούν επιτυχώς στα δεδομένα 

του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού είχε παραμεριστεί. Άλλωστε , τα κίνητρα, το νομικό 

καθεστώς που επικρατούσε στην Ελλάδα δεν αποτελούσε ευνοϊκό έδαφος για τέτοιου 

τύπου κινήσεις.

Σήμερα, 2 χρόνια μετά την αποτυχία της πολυσυζητημένης και πολυαναμενόμενης 

συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας με την Alpha Bank, το θέμα είναι στην 

επικαιρότητα για την Ελλάδα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Μέχρι πρόσφατα η βιβλιογραφία που αφορούσε το φαινόμενο των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων είχε κατά πολύ επικεντρωθεί στις μαζικές εξαγορές που τελέστηκαν 

στις ΗΠΑ και σε ένα μικρότερο βαθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την 

Αυστραλία. Αυτό οφείλεται κατά πολύ στο γεγονός ότι οι εξαγορές και οι
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συγχωνεύσεις δεν αποτελούσαν από μόνες τους κάποιο ιδιαίτερο φαινόμενο για τις 

περισσότερες χώρες μέχρι την δεκαετία του 80. Σε αυτό φαίνεται ότι συντέλεσε και το 

γεγονός ότι τα εταιρικά στοιχεία που αφορούσαν τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις - 

ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές ιδιωτικές επιχειρήσεις- δεν ήταν διαθέσιμα λόγω της 

φιλοσοφίας της απόκρυψης των λογιστικών στοιχείων, μια πρακτική που είχε έδαφος 

ιδιαίτερα στις Αγγλο-Σαξονικές περιοχές.

Στην δεκαετία του 90 το κύμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων παρείσφρησε και σε 

άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελβετία και ακόμη πιο 

πρόσφατα στην Βραζιλία και την Νέα Ζηλανδία. Στην Ασία οι εξαγορές και οι 

μετασχηματισμοί αποτελούν μια πρακτική που τείνει να γενικευτεί.

Από τα 4 ή κατ’ άλλους 5 κύματα εξαγορών και συγχωνεύσεων που αναφέρονται στην 

αμερικάνικη οικονομική ιστορία από το 1898, το πιο πρόσφατο και γιγαντιαίο 

κυριαρχήθηκε από οριζόντιες συγχωνεύσεις ενώ αντίστοιχα αυτό της δεκαετίας του 20 

από κάθετες και της δεκαετίας του 60 από συγχωνεύσεις conglomerate. Ας δούμε όμως 

τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

1.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΔΡΑΙΩΣΗ (1898-1902-4)

Η κορύφωση του πρώτου κύματος ήταν στο λυκόφως του νέου αιώνα, το 1899. Η τάση 

ήταν κυρίως για οριζόντιες συγχωνεύσεις στην βαριά βιομηχανία (μεταλλουργεία, 

μεταφορικός εξοπλισμός, χημικά προϊόντα, ηλεκτρισμός κ.α.) και συνδυάστηκε με 

υψίστης σημασίας αλλαγές στην οικονομική υποδομή και στην παραγωγική τεχνολογία 

επιτρέποντας την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και εξειδίκευσης. Το πρώτο κύμα 

ήρθε ως συνέπεια των τότε γεγονότων-σταθμών όπως η ολοκλήρωση του 

υπερατλαντικού σιδηροδρομικού δικτύου, η πρόοδος του ηλεκτρισμού και η 

γενικευμένη χρήση του γαιάνθρακα. Το τέλος του επέφερε η εισαγωγή του Sherman 

Act, ενός διατάγματος που σχετιζόταν με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων προκειμένου 

να μην δημιουργούνται τραστ με δυνατότητα ελέγχου τιμών στην αγορά. Συνολικά, η 

κυβερνητική πολιτική φαίνεται ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση 

της εταιρικής στρατηγικής των επιχειρήσεων για επέκταση.
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2. ΚΑΘΕΤΉ ΕΔΡΑΙΩΣΗ (1912/22-1929)

Οι τομείς στους οποίους παρατηρήθηκε έντονη δραστηριότητα την δεκαετία του 20 

στις ΗΠΑ ήταν αυτοί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών κοινής 

ωφελείας. Υπολογίζεται ότι το 60% των συνολικών συγχωνεύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο αποδίδεται στο λιανεμπόριο, την επεξεργασία 

τροφίμων και στους τομείς των χημικών και εξόρυξης μεταλλευμάτων. Οι κυριότεροι 

λόγοι που πυροδότησαν την έναρξη του δεύτερου κύματος ήταν: οι εξελίξεις στις 

μεταφορές, η διάδοση του ραδιοφώνου και των διαφημίσεων, η δυνατότητα μαζικών 

διανομών και τα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους. Αλλοι λόγοι που αναφέρονται είναι η 

εκλέπτυνση της αγοράς, η ανάπτυξη εθνικών πωλήσεων και η συστηματική 

καλλιέργεια του μάρκετινγκ.

3. ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (1940-1947)

Το τρίτο κύμα σχετίζεται με την μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο ανάπτυξη με λιγότερες 

ωστόσο τεχνολογικές εξελίξεις και ως εκ τούτου είναι μικρότερης έκτασης και 

αντίκτυπου. Στην φάση αυτή, ο τομέας της βιομηχανίας που σχετίζεται με τον 

ηλεκτρισμό και πιο συγκεκριμένα με τον ηλεκτρικό εξοπλισμό αναπτύσσεται ιδιαίτερα 

και αποτελεί κριτικής σημασίας τομέα όσον αφορά στις συγχωνεύσεις. Οι εντατικές 

προσπάθειες να παρακαμφθούν οι ασφυκτικοί έλεγχοι τιμών που επικράτησαν κατά 

την διάρκεια του πολέμου -όπως επίσης και οι υψηλοί εισοδηματικοί και περιουσιακοί 

φόροι συγκρινόμενοι με τις χαμηλές απολαβές- αποτέλεσαν τον κινητήριο μοχλό του 

τρίτου κύματος.

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(1960)

Το τέταρτο κύμα πραγματοποιήθηκε την δεκαετία του 60 με κορύφωση το 1968 που 

ήταν και η κορωνίδα της οικονομικής ευφορίας της αμερικάνικης οικονομίας. Η 

νομοθεσία για τα αντι-τραστ επεκτάθηκε προκειμένου να καλύπτει την κατοχή 

περιουσιακών στοιχείων και μετοχών αυξάνοντας έτσι τις μαζικές εξαγορές και ειδικά 

την προϊοντική επέκταση έναντι της επέκτασης της αγοράς. Κατά την διάρκεια αυτού 

του κύματος, περίπου οι μισές επιχειρηματικές μονάδες που θεωρούνταν 

conglomerates βασίζονταν στην βιομηχανία της άμυνας και της αεροναυπηγικής. Αυτοί 

οι τομείς αντιμετώπιζαν παραδοσιακά μεγάλες διακυμάνσεις στην προσφορά και την

Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας
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ζήτηση και στηρίζονταν στον εθνικό προϋπολογισμό για την άμυνα ο οποίος είχε 

μειωθεί σημαντικά αυτήν την περίοδο. Οι επιχειρήσεις λοιπόν διαφοροποιήθηκαν σε 

άλλους τομείς. Επιπλέον, η διαφοροποίηση υλοποιήθηκε από πιο υποσχόμενους τομείς 

όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν δυσοίωνες προοπτικές 

ανάπτυξης και κερδοφορίας. Οι εξαγορές στα κεφαλαιακά αγαθά κορυφώθηκαν στο 

τέλος της δεκαετίας. Άλλοι δραστήριοι τομείς την ίδια περίοδο ήταν τα προϊόντα 

πετρελαίου και γαιάνθρακα, τα προϊόντα χάρτου και τα βιομηχανικά χημικά.

5.ΚΥΡΙΑ ΕΔΡΑΙΩΣΗ (1975-1990)

Το τελευταίο κύμα διάρκεσε από το δεύτερο μισό του 1970 ως τις αρχές της δεκαετίας 

του 90. Ένα αντίστοιχο κύμα πραγματοποιήθηκε στο ΗΒ από το 1985 ως το 1987. Στις 

ΗΠΑ, υπήρχε μια ιδιαίτερα μεγάλη δραστηριότητα συγχωνεύσεων στην εξόρυξη 

αερίου, στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, στα βιομηχανικά μηχανήματα και πιο πρόσφατα 

στις τραπεζικές υπηρεσίες, τις αερομεταφορές και τα χημικά. Η κύρια τάση ήταν 

οριζόντια όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση διαφόρων χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών υπό μια σκέπη.

Οι 10 πιο Δραστήριοι Κλάδοι Συγχωνεύσεων & Εξαγορών σε Αξία Δολαρίων

(1998)

Κλάδος Αξία (δις$) % της Συνολικής 

Αξίας Εξαγορών & 

Συγχωνεύσεων

Αριθμός

Συμφωνιών

Ράδιο &Τηλεόραση 61.7 11.2 173
Εμπορικές Τ ράπεζες 55.1 10.0 296
Τηλεπικοινωνίες 29.0 5.3 113
Εταιρικές Υπηρεσίες 26.1 4.7 963
Ιατρικός & Φωτογραφικός 
Εξοπλισμός

25.4 4.6 246

Ασφάλειες 24.4 4.4 194
Υπηρεσίες Υγείας 21.2 3.8 364
Υπηρεσίες Αερίου, 
Πετρελαίου & Νερού

18.8 3.4 77

Πετρέλαιο, Αέριο Διύλιση 
Πετρελαίου

18.1 3.3 242

Επενδυτικές εταιρίες 15.1 2.7 176
Πηγή: Mergers & Acquisitions from A to Z, Andrew S. Sherman, 1998
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Οι 10 πιο Δραστήριοι Κλάδοι Συγχωνεύσεων & Εξαγορών με Βάση των Αριθμό

Συμφωνιών (1998)

Κλάδος Αριθμός

Συμφωνιών

% όλων των Εξαγ. 

& Συγχ.

Αξία (δις$)

Εταιρικές Υπηρεσίες 963 14.1 26.1
Υπηρεσίες Υγείας 364 5.3 21.2
Χονδρεμπόριο Διαρκών 
Αγαθών

317 4.6 12.8

Εμπορικές Τράπεζες 296 4.3 55.1
Ιατρικός & Φωτογραφικός 
Εξοπλισμός

246 3.6 25.4

Εταιρίες Λογισμικού 244 3.6 9.9
Πετρέλαιο, Αέριο Διύλιση 
Πετρελαίου

242 3.5 18.1

Μεσιτικά Γ ραφεία 205 3.0 11.9
Ασφάλειες 194 2.8 24.4
Μεταλλικά Προϊόντα 183 2.7 5.9

Πηγή: Mergers & Acquisitions from A to Z, Andrew S. Sherman, 1998

Καθώς η δεκαετία του 80 έδινε την θέση της στην νέα δεκαετία, οι αγορές των 

εξαγορών και των συγχωνεύσεων στην Ευρώπη και την Αμερική φαινόταν να παίρνουν 

αντίθετες κατευθύνσεις. Στις ΗΠΑ, οι επί δεκαετίες πραγματοποιούμενες συγχωνεύσεις 

άρχισαν να κατευνάζονται στο πλαίσιο ενός πιο ώριμου οικονομικού περιβάλλοντος. 

Ταυτόχρονα, στην Ευρώπη, ο όγκος και οι τιμές των συμφωνιών ήταν αυξητικοί καθώς 

οι προσπάθειες ανασυγκρότησης των επιχειρηματικών μονάδων μέσα σε ένα πιο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον εντατικοποιούνταν. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας σημαντικοί τομείς υπέστησαν δραματικές αλλαγές: 

α. Στον τομέα των τροφίμων σημειώθηκαν 101 συμφωνίες.

β. Οι τράπεζες και τα διάφορα ιδρύματα που παρείχαν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

είχαν περίπου 100 συναλλαγές.

γ. Η βιομηχανία των χημικών και των φαρμακευτικών προϊόντων κατέγραψε 

αντίστοιχα 120 συμφωνίες αξίας πάνω από 4 δις $.

Μια νέα τάση το 90 ήταν μια κατακόρυφη αύξηση των εξαγορών στο εξωτερικό από 

αμερικάνικες εταιρίες με συνολική αξία 14.4δις $. Παγκοσμίως, η δραστηριότητα
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εξαγορών και συγχωνεύσεων μειώθηκε κατά 13% το 1990 από 131 δις$ σε 114δις$, εκ 

των οποίων το 32% ήταν μόνο στο τελευταίο τέταρτο. Οι γαλλικές και αμερικάνικες 

αγορές επηρεάστηκαν ιδιαίτερα: Οι αμερικάνικες εξαγορές στην ΕΕ έπεσαν από 13 σε 

μόνο 4δις$ παρότι οι ΗΠΑ συνέχιζαν να είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής χώρα-στόχος. Η 

Ιαπωνία, η Σουηδία και η Γαλλία ήταν οι μόνες χώρες που είχαν αυξητικές τάσεις στις 

εξαγορές. Ο αριθμός των εταιριών που πουλήθηκαν σε διασυνοριακές εξαγορές 

αυξήθηκε στο ΗΒ, την Γερμανία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την 

Ολλανδία. Σταθερός επίσης εμφανίζεται και ο αριθμός των δημόσιων επιχειρήσεων 

που ιδιωτικοποιούνται στην Ευρώπη. Επίσης, οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο συνταξιοδοτούνται 

χωρίς να υπάρχουν διάδοχοι.

Το 90 πάνω από τις μισές εξαγορές και συγχωνεύσεις παγκοσμίως πραγματοποιήθηκαν 

στην Ευρώπη και από αυτές τα 2/3 στο ΗΒ. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά την 

κατάσταση για μερικές από τις σημαντικές - σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων - 

ευρωπαϊκές χώρες.

ΓΑΛΛΙΑ

Το 1989, το έτος των νέων ρυθμίσεων όσον αφορά στις εξαγορές, η Γαλλία 

πραγματοποίησε το 1/3 όλων των εξαγορών στη Δυτική Ευρώπη (και οι οποίες 

αφορούσαν στις ακόλουθες χώρες: Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΒ, Βέλγιο και 

Λουξεμβούργο) δαπανώντας 9.2δις$ συνολικά σε διασυνοριακές συναλλαγές τέτοιου 

τύπου. Οι Γάλλοι αγοραστές δαπάνησαν επιπλέον 6.2δις$ στις ΗΠΑ το ίδιο διάστημα. 

Ως αποτέλεσμα οι γαλλικές εταιρίες κατέχουν τώρα ηγετικές θέσεις σε παγκόσμιες 

αγορές όπως αυτές του χάλυβα, του τσιμέντου, των ελαστικών και των ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων. Ο μεγάλος όγκος εξαγορών ως στρατηγική μπορεί να αποδώσει καλά 

μακροχρόνια παρότι οι τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες στο διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον όπως οι πτωτικές τιμές των μετοχών, τα αυξανόμενα χρέη και οι 

εκτεταμένες ζημίες εμφανίζονται απειλητικές. Οι ‘πεινασμένες’ διαθέσεις των γάλλων 

για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ φάνηκε να κατευνάζονται ενώ η αντίστοιχη πολιτική των 

γάλλων για τους ευρωπαίους συναδέλφους τους φαίνεται να κορυφώνεται, παρότι 

μελλοντικά η έμφαση φαίνεται να μετατίθεται στις μικρές εξαγορές σε Ισπανία και 

Ιταλία και σε λιγότερο βαθμό στο ΗΒ. Η ίδια η Γαλλία παραμένει ελκυστική αγορά 

λόγω των φθηνότερων τιμών της.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αρκετή από την δραστηριότητα των συγχωνεύσεων έχει συγκεντρωθεί στην Γερμανία, 

την μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης και από τις πιο έντονα βιομηχάνοποιημένες 

περιοχές του κόσμου. Το 90 αναφέρθηκαν 1412 εξαγορές στις οποίες εμπλέκονταν 

γερμανικές επιχειρήσεις. Το 1991 μετά την επίσημη συνένωση με την Ανατολική 

Γερμανία πραγματοποιήθηκαν επιπλέον τέτοιες εθνικές δραστηριότητες. Στην 

Γερμανία, όπως και στην Ιταλία, υπάρχει έλλειψη ρυθμιστικών νομικών διατάξεων 

όσον αφορά στις εξαγορές. Παρατηρείται ότι έχουν κερδίσει έδαφος οι ελεγχόμενες 

δημοπρασίες με πολλούς ‘εραστές’, όπως και στην Γαλλία. Αναμένεται επίσης ότι νέα 

τροφή για εξαγορές θα δώσουν οι αναμενόμενες αποεπενδύσεις από μεγάλες 

γερμανικές πολυεθνικές εταιρίες που επιθυμούν να μικρύνουν το μέγεθος τους.

ΣΚΑΝΛΙΝΑΒΙΑ

Μετά την άνθιση των εγχώριων χρηματιστηριακών αγορών και την ενεργό 

δραστηριότητα εξαγορών στο εξωτερικό κατά την διάρκεια του 80 -κυρίως από την 

Φιλανδία και την Δανία όπως επίσης και την Σουηδία και την Νορβηγία- οι εξαγορές 

μειώθηκαν αρκετά λόγω της οικονομικής ύφεσης που μάστιζε την Σκανδιναβία στο 

σύνολό της. Οι Σκανδιναβικές εταιρίες αποκλιμακώνονται επικεντρώνοντας σε mo 

κύριους τομείς οδηγούμενες κυρίως από τις επιταγές της Κοινή Αγορά.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Πολλοί τομείς ανασυγκροτούνται προκειμένου να επιτύχουν σε 5 ή 6 χρόνια αυτό που 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σε μια μακρύτερη περίοδο. Οι ισπανικές 

επιχειρήσεις αποδεδειγμένα χρειάζονται να συγχωνευτούν προκειμένου να 

πολεμήσουν την τμηματοποίηση και να καταφέρουν να φτάσουν το μέγεθος των άλλων 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το 90 η Γαλλία, το ΗΒ και η Ολλανδία έχουν επενδύσει 

περίπου 8δις$ σε ισπανικές εταιρίες στον τομέα της ασφάλισης, των υπηρεσιών και 

ενοικιάσεων και 2.7δις$ στις εξορύξεις μεταλλευμάτων και 1.7δις$ στον 

κατασκευαστικό τομέα.
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ΙΤΑΛΙΑ

Αλλη μια αναπτυσσόμενη και πρόσφορη για συγχωνεύσεις και εξαγορές αγορά είναι η 

Ιταλία. Η Ιταλία έχει μια έλλειψη ρυθμιστικών μέτρων καθώς και 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις. Η επιχειρησιακή αγορά 

χωρίζεται σε τρία σκέλη:

1. Τον κρατικό τομέα ο οποίος ελέγχει περίπου το 25% της κεφαλαιοποίησης της 

αγοράς. Παρότι απειλείται από τον ανταγωνισμό της υπόλοιπης Ευρώπης και 

τους ιδιωτικούς ομίλους επιχειρήσεων, αυτός ο τομέας έχει αποτύχει στο να 

σχηματίσει joint ventures με τον ιδιωτικό τομέα.

2. Το 1990-91 τα μεγάλα ιδιωτικά conglomerates προοδευτικά διαφοροποιήθηκαν 

εκτός Ιταλίας έχοντας αγγίξει ημι-μονοπωλιακές καταστάσεις σε πολλούς 

εγχώριους τομείς και λόγω των δυσκολιών στην διαπραγμάτευση με το ιταλικό 

κράτος.

3. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου, ο αληθινός κινητήριος 

μοχλός της ιταλικής οικονομίας οι οποίες θα αποτελούν την 'λεία' των όσων 

επιθυμούν να προβούν σε εξαγορές.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εξαγορών και 

συγχωνεύσεων αποτελεί η Ολλανδία. Φαινόμενα όπως τα βραχυχρόνια οικονομικά 

οφέλη, οι μετοχές junk και οι υπερμεγέθεις συμφωνίες δεν παρατηρήθηκαν, πιθανώς 

λόγω της εκ φύσεως προσεκτικής ιδιοσυγκρασίας και της συντηρητικής 

επιχειρηματικής ηθικής. Σε αντίθεση, η Ολλανδία σε βάσεις ΑΕΙΊ υπήρξε η 

μεγαλύτερη και πιθανότατα μια από τις προηγμένες ΜΒΟ αγορές στην Ευρώπη, όντας 

σταθεροποιημένη όταν οι ΜΒΟ αγορές των ΗΠΑ και ΗΒ ‘απογειώνονταν' κατά την 

διάρκεια του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 80. Είναι πολύ πιθανό αυτό να 

συντέλεσε στα αντι-εξαγοραστικά μέτρα που υπάρχουν στο ολλανδικό εταιρικό δίκαιο.

ΙΑΠΩΝΙΑ

Λόγω της διακριτικής τους προσέγγισης εκπληκτικά λίγη σημασία έχει δοθεί στην
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βιβλιογραφία στην παρουσία των γιαπωνέζικων εταιριών στο διεθνές σκηνικό των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων Μέχρι πρόσφατα, οι συγχωνεύσεις δεν τύγχαναν 

ιδιαίτερης προτίμησης στην Ιαπωνία και αυτή η ιδιότυπη επιχειρηματική απέχθεια 

φαίνεται να συνεχίζεται. Απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο του Υπουργείου 

Διεθνούς Εμπορίου, 70% των εταιριών που απάντησαν πιστεύουν ότι μια εταιρία είναι, 

ένα οργανικό σώμα που αποτελείται από εργαζόμενους και άλλα μέρη τα οποία δεν θα 

έπρεπε να πωλούνται και να αγοράζονται σαν να είναι κάποιο εμπορεύσιμο αγαθό! 

Παρόλα αυτά , η Ιαπωνία βρίσκεται στο κατώφλι της πραγματοποίησης μιας σειράς 

επιβεβλημένων συγχωνεύσεων στον τραπεζικό τομέα όπου τα μικρότερα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αισθάνονται μια ισχυρή 7ΐίεση από τις μεγαλύτερες 

τράπεζες του κόσμου. Παρότι οι πιθανοί μη εγχώριοι αγοραστές στην Ιαπωνία 

αποτρέπονται από τις τιμές των μετοχών και της γης, η γιαπωνέζικη ‘όρεξη’ για 

εξαγορές στο εξωτερικό δεν έχει μειωθεί. Για παράδειγμα, το 1991 η Toshiba και η C. 

Ttoh επένδυσαν 1δις$ στην Time Warner. Κατά την ίδια περίοδο η Mitsubishi Estate 

αύξησε το μερίδιό της στην Rockeffeler Group με 416 εκατ$. Η Sony εξαγόρασε το 

μερίδιο του joint venture ουνέταιρού της RCA/Columbia στα home video για 

300εκατ.$. Η Mitsui & Co. με την Nippon Soda εξαγόρασε ένα τμήμα μιας εταιρίας 

ζωικών τροφών της Monsato για 250εκατ.$. Συναλλαγές στις ΗΠΑ με εύρος από 80- 

160εκατ.$ πραγματοποιήθηκαν επίσης από τις ακόλουθες γιαπωνέζικες εταιρίες:ϋαΐ- 

Ichi Mutual Life, Dai-Ichi Kangyo, Yuasa Battery, Mitsubishi Motors, Yamanouchi 

Pharmaceutical και Sony.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

Η αγορά των εξαγορών και συγχωνεύσεων αναπτύσσεται ουσιαστικά στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η Βραζιλία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Οι 

στρατηγικές συμμαχίες και τα joint ventures τείνουν να προηγούνται των εξαγορών ως 

ένας τρόπος διείσδυσης στις οικονομίες αυτές. Για παράδειγμα η Japan's Ajinomoto 

Co., ο μεγαλύτερος κατασκευαστής χημικών καρυκευμάτων, προκειμένου να 

διεισδύσει στην αγορά των επεξεργασμένων τροφίμων στις ΗΠΑ κατασκεύασε ένα 

εργοστάσιο στην Βραζιλία εξάγοντας το 100% της παραγωγής του. II Monsato 

διείσδυσε στην Βραζιλιάνικη αγορά σχηματίζοντας ένα joint venture για να παράγει 

φύλλα PVC με την Norquisa μια εταιρία που αποτελείται από 17 βραζιλιάνικες 

εταιρίες Η Βραζιλία στοχεύει σε μια μεγάλη επέκταση σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να
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επιτύχει μετέπειτα ένα ικανοποιητικό status στην παγκόσμια αγορά. Παρότι η Βραζιλία 

είναι η 8η αγορά στον κόσμο με μια καλά δομημένη εξωτερική επένδυση και ένα υγιώς 

ρυθμισμένο νομοθετικό περιβάλλον όσον αφορά στις εξαγορές, η δραστηριότητα των 

εξαγορών και των συγχωνεύσεων έχει υπάρξει ήπιων τόνων. Οι εξαγορές περιορίζονται 

από την κουλτούρα, το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά ελέγχου των εταιριών και την 

έλλειψη υποδομής υπηρεσιών γενικότερα και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

ειδικότερα. Η δραστηριότητα, όμως, των εξαγορών και των συγχωνεύσεων φαίνεται 

να είναι αυξητική. Σε σύγκριση με τις αμερικάνικες εταιρίες οι βραζιλιάνικες είναι 

μικρές. Ανάμεσα στις κορυφαίες 300 εταιρίες βραζιλιάνικες εταιρίες το 94% αυτών 

είναι οικογενειακού τύπου. Κατά το υπόδειγμα της Γερμανίας που αναφέρθηκε 

παραπάνω, οι περισσότερες εταιρίες διοικούνται από ανθρώπους σε ηλικία 

συνταξιοδότησης ή/και τα παιδιά τους. Συνεπώς υπάρχει ουσιαστική πηγή εξαγορών.

ΕΛΛΑΔΑ

Οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής αναφέρονται επανειλημμένα στην ανάγκη 

πραγματοποίησης εξαγορών και συγχωνεύσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν 

ελληνικές εταιρίες, οι οποίες θα διαθέτουν την απαραίτητη κρίσιμη μάζα, ώστε να 

συμμετάσχουν ανταγωνιστικά στην ευρωζώνη. Αυτό, όμως, προϋποθέτει προθυμία από 

πλευράς των εταιριών να προχωρήσουν σε στρατηγικές συγχωνεύσεις, με στόχο τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας, την επέκταση των αγορών και την ενίσχυση των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων τους.

1.ΣΥΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες δραστηριότητες εξαγορών και συγχωνεύσεων 

στην Ε?λάδα εκπορεύτηκαν είτε από οικονομικούς είτε από νομικούς παράγοντες. 

Έχουν γίνει μόνο περιορισμένες συμφωνίες στρατηγικού τύπου.

Εξάλλου, στην ελληνική πραγματικότητα, το κράτος συνεχίζει να ελέγχει το 60% 

περίπου της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερα στον τραπεζικό κλάδο πολλές από τις 

εξαγορές αποτελούσαν ιδιωτικοποιήσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως λόγου 

χάρη ότι δεν υπόκεινται σε έλεγχο ανταγωνισμού.

Κατά την διάρκεια της περιόδου άνθισης του χρηματιστηρίου, οι αντίστροφες 

συγχωνεύσεις αποτελούσαν δημοφλή μέθοδο για να εξασφαλιστεί η εισαγωγή μιας
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εταιρίας στο χρηματιστήριο Η τεχνική αυτή της αντίστροφης συγχώνευσης 

προϋποθέτει οι μέτοχοι μιας μη εισηγμένης εταιρίας να συμμετέχουν στην έκδοση 

δικαιωμάτων μιας εισηγμένης, η οποία χρησιμοποιεί τα αντληθέντα κεφάλαια για να 

εξαγοράσει την πρώτη και να εξασφαλίσει την δική της εισαγωγή στο χρηματιστήριο, 

Με αυτόν τον τρόπο, η Telesis χρηματιστηριακή εξαγόρασε την μικρή Δωρική 

Εϊΐενδυτική Τράπεζα αποκτώντας τόσο την τραπεζική άδειά της όσο και τη θέση της 

στο χρηματιστήριο, μέχρι που τελικά μετονομάστηκε σε Telesis Επενδυτική Τράπεζα.

Η μεσαίου μεγέθους κατασκευαστική εταιρία Άβαξ αγόρασε την J&P Hellas, ελληνική 

θυγατρική του παγκόσμιου κατασκευαστικού κολοσσού J&P Overseas και με την 

σειρά της εξαγοράστηκε από την J&P Overseas.

Στα πιο πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνονται η εξαγορά των Μύλων Παπαφίλη 

από τη Δέλτα Συμμετοχών, η εξαγορά της εταιρίας Πλαστικά Μακεδονίας από την 

LPC και της Αθηναία από την Multirama.

Η εταιρική αναδιοργάνωση έχει επίσης αποτελέσει κινητήριο δύναμη για πολλές 

συγχωνεύσεις στην Ελλάδα. Κατά την διάρκεια άνθισης του χρηματιστηρίου, κάποιες 

εταιρίες άρχισαν να προχωρούν στην απόσχιση τμημάτων και στη σύστασή τους ως 

θυγατρικών εταιριών, τις οποίες εισήγαγαν στο χρηματιστήριο, χρησιμοποιώντας τα 

αντληθέντα κεφάλαια για να προβούν σε νέες εξαγορές. Ήταν μια καλή μέθοδος 

άντλησης κεφαλαίων χωρία να χρειαστεί να αλλοιωθούν τα μετοχικά ποσοστά στη 

μητρική εταιρία. Εξαίρετο παράδειγμα ήταν η αγορά της πληροφορικής, ενώ αρκετές 

εταιρίες οι οποίες κατείχαν ήδη ηγετική θέση στον χώρο τους, σχημάτισαν ομίλους, 

αποτελούμενους από δεκάδες μικρότερες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Τώρα πια οι εταιρίες αυτές ανακαλύπτουν ότι δεν ισχύει η λογική της ύπαρξης μικρών 

εισηγμένων εταιριών. Η αγορά δεν προσθέτει μεγάλη αξία στα αποσχισθέντα τμήματα, 

των οποίων η διατήρηση είναι ούτως ή άλλως δαπανηρή, εξαιτίας των νέων κανόνων 

περί εταιρικής διακυβέρνησης, που μπορούν να διογκώσουν το λειτουργικό κόστος 

μιας επιχείρησης μέχρι και ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.

Έτσι, για παράδειγμα, η Altec, η οποία είχε εισάγει στο χρηματιστήριο τις θυγατρικές 

της, Sysware, Unisoft και Stat, το 1997, το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, προχώρησε 

αντιθέτως το 200). στη συγχώνευση όλων των παραπάνω με τη μητρική. Προχώρησε 

επίσης σε αποεπένδυση πολλών συμφερόντων της που δεν σχετίζονταν με τη βασική 

παραγωγική δραστηριότητα της.
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Η Panafon-Vodafone δημιούργησε ένα κύμα συγχωνεύσεων μετά την απόφασή της να 

απορροφήσει τους εμπορικούς συνεργάτες της, Οι εταιρίες Ράδιο Κορασίδηε, Telecom 

και Citicom συγχωνεύτηκαν δημιουργώντας τη NextNet.

Μερικές φορές οι συγχωνεύσεις εκπηγάζουν από τη νομοθεσία όπως ουμβαίνει αυτή τη 

στιγμή στον κλάδο τον κατασκευών. Η κυβέρνηση έχει ορίσει νέα κριτήρια, όσον 

αφορά στα ίδια κεφάλαια και στο ενεργητικό, προκειμένου να πληρούν οι εταιρίες τις 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κατασκευαστικής εταιρίας ανώτατης κλάσης, η 

οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή των εταιριών σε διαγωνισμούς για συμβάσεις 

δημοσίου. Ως αποτέλεσμα αυτού πάνω από 100 κατασκευαστικές εταιρίες έχουν 

ανακοινώσει την πρόθεσή τους να συγχωνευτούν σχηματίζοντας 17 ομίλους από 3 έως 

10 εταιρίες.

Οι περισσότερες εταιρίες που έχουν προχωρήσει σε εξαγορές τις έχουν 

πραγματοποιήσει στο εξωτερικό ( Μαίλης, Μυτιληναίος, Πετζετάκης, Βιοχάλκο). Οι 

εισερχόμενες επενδύσεις ήταν περιορισμένες. Η Blue Circle απέκτησε το πλειοψηφικό 

πακέτο της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ-Ηρακλής. Η γαλλική εταιρία γαλακτοκομικών 

Danone απέκτησε το 30% της Δέλτα Γάλακτος. Η Σκανδιναβική τυροκομική 

επιχείρηση Aria Foods συνέστησε κοινοπραξία με τη θυγατρική της Δέλτα, Βίγλα και η 

γαλλική εταιρία βιομηχανικής τροφοδοσίας SODEXHO Alliance εξαγόρασε τη 

θυγατρική εταιρία της Goody’s , Inteilaste.

Ωστόσο, τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι σχετικά σπάνιες. Συνήθως οι ξένες εταιρίες 

προχωρούν σε εμπορικό διακανονισμό με κάποια αντίστοιχη ελληνική είτε για την 

παραγωγή προϊόντων που φέρουν το όνομά τους (φασόν) και προορίζονται για 

εξαγωγή είτε για την παραγωγή προϊόντων για την εγχώρια αγορά στο πλαίσιο 

συμφωνιών δικαιόχρησης -- franchising. Έτσι, η εταιρία αποκτά παρουσία στην 

ελληνική αγορά χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσει το ελληνικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον.

Στους παρακάτω πίνακες ακολουθούν μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη 

δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα για την τριετία 1999, 2000 

και 2001.
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Συγχωνεύσεις & Εξαγορές μεταξύ εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών για το 1999

Απορροφώσα Εταιρία Δραστηριότητα Απορροφώμενη
Εταιρία

Δραστηριότητα %

Singular Πληροφορική Multirama Hardware,
Software

-

ΕΤΑΝΕ Κατασκευές Ευκλείδης Κατασκευές Συγχώνευση
(0.9:1)

Νηρέας Τρόφιμα Σαράντης Τρόφιμα -

ΑΕΓΕΚ Κατασκευές ΕΚΤΕΡ Κατασκευές 51

Κυλινδρόμυλοι Αούλη Άλευρα Μύλοι Αγίου 
Γ εωργίου

Άλευρα 50.01

Alpha Credit Bank Τράπεζα Ιονική Τράπεζα Τράπεζα Συγχώνευση
μέσω
Εξαγοράς

Infoquest Πληροφορική Ergodata Πληροφορική Συγχώνευση
(1:6.9)

Δωρική Τράπεζα
Επενδύσεων

Telesis Χρηματιστηριακή 100α

Παπαέλληνας 
Καλλυντικά ΑΕ

Καλλυντικά Σπορτσμαν ΑΕ Ένδυση -

Consolidated Eurofinance 
Holdings

Συμμετοχών Τ ράπεζα 
Εργασίας

Τράπεζα Συγχώνευση
μέσω
Εξαγοράς

Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα ΣΕΓΕΚ Χρηματιστηριακές
Εργασίες

-

Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα ΤΕΡΝΑ Κατασκευές -

Telesis Χρηματιστηριακή Δίας Επενδύσεις
Χαρτοφυλακίου

85

Κλωστήρια Ναούσης ΑΕ Κλωστοϋφαντουργία Δούδος ΑΕ Κλωστοϋφαντ. 10.10

Επιχειρήσεις Αττικής Συμμετοχών Strintzis Lines Ακτοπλοΐα 40.20

Ελληνική Τεχνοδομική Κατασκευές Άκτωρ Κατασκευές 50.01

Blue Circle Industries Τσιμέντα ΑΓΕΤ Τσιμέντα 54.50

Μηχανική Κατασκευές Balkan Export Ξυλεία 80

Κλωνατέξ Συμμετοχών Γ ιαννούσης Κλωστοϋφαντ. 12.50

Πηγή: Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα, Deloitte & Touche. 2002
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Συγχωνεύσεις & Εξαγορές μεταξύ εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών για το 2000

Απορροφώσα Εταιρία Δραστηριότητα Απορροφώμενη
Εταιρία

Δραστηριότητα Ο//ο

Singular Πληροφορική Delta
Πληροφορική

Πληροφορική Συγχώνευση
μέσω
Απορρόφησης

Singular-Delta Πληροφορική Space Hellas Πληροφορική 23.10

Πουλιάδης & Συνεργάτες Πληροφορική Despec Hellas Πληροφορική 34.00

Μπαλάφας
Κατασκευαστική
Συμμετοχών

Συμμετοχών Μύλοι Αγίου 
Γ εωργίου

Άλευρα Εξαγορά

Δέλτα Συμμετοχών Συμμετοχών Goody’s Εστιατόρια 25.40

Όμιλος Δομική Κρήτης Κατασκευές Ικτίνος Ελλάς Μάρμαρα 10

Όμιλος Σελόντα Ιχθυοτροφεία Νηρεύς Ιχθυοτροφεία 10.80

Νηρεύς Ιχθυοτροφεία Ελληνικές
Ιχθυοκαλλιέργειες

Ιχθυοτροφεία 16.20

Hyatt-Regency Ξενοδοχεία & 
Τυχερά Παίγνια

Αάμψα Ξενοδοχεία 15

Notos Com Συμμετοχών Remek Φάρμακα,
Καλλυντικά

51.10

Alpha Bank Τράπεζα Alpha Finance Χρηματιστηριακές
Υπηρεσίες

Συγχώνευση
μέσω
Απορρόφησης

ΔΟΛ Εκδόσεις Paperpack
Τσουκαρίδης

Χάρτου 31.40

ΓΕΚ Κατασκευές Κέκροψ Διαχείρισης
Ακινήτων

18.90

ΓΕΚ Κατασκευές Ερμής Διαχείρισης
Ακινήτων

10.40

Δέλτα Συμμετοχών Συμμετοχών Κυλινδρόμυλοι
Παπαφίλη

Άλευρα 79.40

Πηγή: Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα, Deloitte & Touche. 2002
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Συγχωνεύσεις & Εξαγορές μεταξύ εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών για το 2001

Απορροφώσα Εταιρία Δραστηριότητα Απορροφώμενη
Εταιρία

Δραστηριότητα %

Kraft Τρόφιμα Παυλίδης Είδη
Ζαχαροπλαστικής

100% μέσω
Δημόσιας
Πρότασης

Panafon ΑΕ 
Τηλεπικοινωνιών

Τ ηλεπικοινωνίες Unifon ΑΕ Πληροφορική & 
Τ ηλεπικοινωνίες

“

Δέλτα συμμετοχών Συμμετοχών Goody’s Εστιατόρια 60

Altec ΑΒΕΕ Είδη Λύσης 
Πληροφορικής

Sysware ΑΕ Πληροφορική Συγχώνευση

Altec ΑΒΕΕ Είδη Λύσης 
Πληροφορικής

IJnisoft ΑΕ Πληροφορική Συγχώνευση

Κλωστήρια Ναούσης ΑΕ Κλωστ/ντουργία Δούδος ΑΕ Κλωστ/ντουργία Συγχώνευση

ΑΓΕΤ Ηρακλής Τσιμέντα Τσιμέντα 
Χαλκίδας ΑΕ

Τσιμέντα Συγχώνευση
(1:13.5)

Notos Com Συμμετοχές 
ΑΕ

Συμμετοχών Παπαέλληνας ΑΕ Καλλυντικά

Notos Com Συμμετοχές 
ΑΕ

Συμμετοχών Σπορτσμαν ΑΕ Ένδυση -

Notos Com Συμμετοχές 
ΑΕ

Συμμετοχών Ένδυση ΑΕ Χονδρεμπόριο -

Notos Com Συμμετοχές 
ΑΕ

Συμμετοχών Αφοί
Ααμπρόπουλοι
ΑΕ

Λιανικό Εμπόριο

Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ Υγεία Ιατρικό Αθηνών 
Κλ. Παλαιού 
Φαλήρου ΑΕ

Υγεία Σύγχώνευση 
(0.678 :1.0)

Πηγή: Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα, Deloitte & Touche. 2002

2.ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα είναι τα βασικά εμπόδια που θεωρείται ότι εμποδίζουν τις εξαγορές και τις 

συγχωνεύσεις -καθώς και τη γενικότερη ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρείν:
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α) Η περίπλοκη νομοθεσία & καν το γραφειοκρατικό περιβάλλον

Ο νόμος περί των ανωνύμων εταιριών που θεσπίστηκε το 1920 και μολονότι έχει 

υποστεί πολλές τροποποιήσεις, οι διατάξεις του κατά γενική ομολογία έχουν 

αναπτυχθεί σε μία μη ευέλικτη βάση έτσι που να είναι ικανή να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας. Καίτοι η μεταρρύθμιση 

του νόμου βρίσκεται υπό επεξεργασία από διυπουργική επιτροπή, η τελευταία 

δυσκολεύεται να συντάξει μια νομοθεσία που να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες των 

ποικίλων κλάδων που καλύπτει. Κατά τον τρόπο αυτό θυσιάζεται η λειτουργικότητα 

και η απλότητα των νόμων και αποδεικνύονται όχι μόνο ανεφάρμοστοι αλλά και 

τροχοπέδη στις διαδικασίες μετασχηματισμού στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό, 

σε συνδυασμό με τη διάχυτη παρουσία της γραφειοκρατίας και της αυθαιρεσίας που 

την συνοδεύει αναγκάζει τις εταιρίες να είναι σε διαρκή επιφυλακή όσον αφορά τις 

αλλαγές στα φορολογικά ζητήματα

β) Το άκαμπτο εργασιακό καθεστώς

Οι κανόνες που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνουν τις διοικήσεις των 

απανταχού συγχωνευόμενων εταιριών να προειδοποιήσουν τους εργαζόμενους για τα 

τεκταινόμενα σε περίπτωση συγχώνευσης και να διαπραγματευτούν μαζί τους τα 

ενδεχόμενα νέα επίπεδα στελέχωσης και τις εργασιακές ρυθμίσεις. Αν οι 

διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση κοινής αποδοχής, οι εταιρίες είναι 

ελεύθερες να πράξουν κατά βούληση όντας κείμενες στη εθνική εργατική νομοθεσία. 

Σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία οι εταιρίες δύνανται να απολύσουν 

μέχρι 2% του εργατικού τους προσωπικού κάθε μήνα, με μέγιστο όριο τα τριάντα 

άτομα. Μαζικότερες απολύσεις συνήθως προϋποθέτουν υπουργική άδεια η οποία ποτέ 

σχεδόν δε δίδεται, με εξαίρεση στο κλείσιμο μιας εταιρίας. Οι απόψεις διίστανται για 

το αν επαρκεί αυτό το 2%. Στην περίπτωση συγχώνευσης βιομηχανιών σίγουρα δεν 

επαρκεί καθώς σκοπός των συγχωνεύσεων συνήθως είναι οι οικονομίες κλίμακας με 

μεγαλύτερο αυτοματισμό και λιγότερο παραγωγικό δυναμικό. Ωστόσο, στην 

περίπτωση του τριτογενή τομέα όπου το πρόβλημα έγκειται στην κάλυψη μεσαίου 

διευθυντικού και ειδικευμένου προσωπικού, το οποίο κοστίζει αρκετά, ίσως το 2% σε 

συνδυασμό με προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης και εθελούσιας αποχώρησης 

να είναι αρκετό. Το σημαντικότερο ζήτημα είναι κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να
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συνεργαστούν οι εργαζόμενοι, γιατί αν δεν είναι, ότι και να λέει ο νόμος, κάθε 

προσπάθεια εξορθολογισμού θα οδηγηθεί σε ματαίωση.

γ ) Ο περιορισμένος ανταγωνισμός

Το μεγαλύτερο ποσοστό συγχωνεύσεων έχει γίνει μεταξύ ήδη καλά οργανωμένων 

εταιριών η πλειονότητα των οποίων ανήκε στον τριτογενή τομέα. Εκείνο που 

χρειάζεται ωστόσο, είναι συγχωνεύσεις ανάμεσα σε μικρές αναποτελεσματικές ως προς 

το κόστος εταιρίες μεταποίησης, που θα μπορέσουν να μεταβληθούν σε εταιρίες 

μεσαίου μεγέθους, οι οποίες θα επωφελούνταν από την αυτοματοποίηση της 

παραγωγής, τις οικονομίες κλίμακας, όσον αφορά τις προμήθειες και την επέκταση της 

εμβέλειας των πωλήσεών τους. Υπάρχουν δεκάδες μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις 

σε κλάδους όπως ο ρουχισμός και τα δερμάτινα προϊόντα, τα οικοδομικά υλικά και οι 

μεταλλικές κατασκευές κάθε είδους που παράγουν κακής ποιότητας προϊόντα. Υπό 

κανονικές συνθήκες για να πουλήσουν τα προϊόντα αυτά, θα έπρεπε να ορίσουν τιμές 

που θα καθιστούσαν δύσκολη την επιβίωσή τους. Ωστόσο, ανάμεσα στις κορυφαίες 

εταιρίες των περισσότερων κλάδων επικρατούν σχέσεις ολιγοπωλίου, με αποτέλεσμα 

τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Έτσι, οι τιμές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και 

πολλές εταιρίες, που σε άλλη περίπτωση θα αναγκάζονταν να συγχωνευτούν ή να 

κλείσουν, κατορθώνουν να επιβιώνουν.

δ) Ο εγωκεντρισμός των Ελλήνων επιχειρηματιών

Η ελληνική επιχειρησιακή πραγματικότητα ταυτίζεται με οικογενειακού τύπου 

επιχειρήσεις. Η ύπαρξη τέτοιων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο είναι γεγονός, ωστόσο, 

στην Ελλάδα φαίνεται πως η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι τέτοιου τύπου. Ως εκ 

τούτου οι εταιρίες ταυτίζονται με τους ιδρυτές τους. Βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις του 

τύπου : ‘δεν θέλω να μου λένε οι άλλοι τι να κάνω’ αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα 

στην εξέλιξη και την συγχώνευση. Συνήθως η στενοκεφαλιά των ελλήνων 

επιχειρηματιών τους κάνει να προτιμούν να είναι αφεντικά στην ίδια τους την 

επιχείρηση από το να την επεκτείνουν.
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Κλείνοντας την αναλυτική προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας θα 

συνοψίσουμε τα όσα λέχθηκαν, βγάζοντας έτσι κάποια πορίσματα για την παγκόσμια 

αγορά. Βασιζόμενος στη σειρά δεδομένων Grimm για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, 

ο Weston συμπεραίνει ότι οι συγχωνεύσεις έχουν αυξηθεί τόσο σε όγκο όσο και σε 

συναλλακτική αξία από το 1969. Η συνολική αξία των εξαγορών και των 

συγχωνεύσεων κατά το 1990 για παράδειγμα ήταν κατά 40% μεγαλύτερη από το 1968. 

Παρόλα αυτά, ο αριθμός των ανακοινώσεων ήταν περίπου ο μισός από ότι το 1969. 

Παίρνοντας τις ΗΠΑ σαν παράδειγμα, η σημασία των συγχωνεύσεων μπορεί να 

εκτιμηθεί ως ακολούθως. Από το έτος κορύφωσης το 1968 ως το 1990 η αξία σε 

δολάρια των εξαγορών και των συγχωνεύσεων αποτελούσε:

✓ 1.0-05.00% του ΑΕΠ 

S 0.25-01.75% των παγίων όλων των εταιριών 

S 1.20-06.90% του συνόλου του ενεργητικού

S 0.80-57.50% των συνολικών δαπανών σε γήπεδα-οικόπεδα και μηχανήματα, 

ένα στοιχείο που αυξάνεται συνεχώς από το 1977 σε 57.5%.

Από το 1968 οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις βρίσκονται σε παράλληλη πορεία με την 

ανάπτυξη της οικονομίας. Η δραστηριότητα αυτή συνοδεύει ή ακολουθεί 

αναζωπυρώσεις της οικονομικής δραστηριότητας και υποβοηθείται από σημαντικές 

αλλαγές στην τεχνολογική και οικονομική υποδομή.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι μετατροπές επιχειρήσεων ή αλλιώς μετασχηματισμοί σε άλλες νομικές μορφές 

καθώς και τα παρεχόμενα κρατικά κίνητρα αποτελούν μια συχνά παράλληλη 

διαδικασία αυτής των εξαγορών και συγχωνεύσεων και αποσκοπεί επίσης στην 

δημιουργία μεγαλύτερων και οικονομικά πιο εύρωστων οικονομικών ομάδων. Οι 

παρουσιαζόμενες στην πράξη περιπιώσεις μετατροπής επιχειρήσεων είναι: 

α. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη ή 

ετερόρρυθμη)

β. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 

γ. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ 

δ. Μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ και το αντίθετο
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ε. Μετατροπή προσωπικής εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ σε ΕΠΕ 

ζ. Μετατροπή προσωπικής εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ 

η. Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ

Συνήθως, η μετατροπή επιχειρήσεων αφορά την δημιουργία ανώτερων οικονομικών 

μονάδων χωρίς να αποκλείεται , αν και συναντάται σπάνια στην πράξη, και το 

αντίθετο. Η μετατροπή επιχειρήσεων αποτελεί μια σχετικά συνήθη πράξη στα ελληνικά 

επιχειρησιακά δεδομένα και ευνοείται από την νομοθεσία. Περισσότερα όμως για τις 

μετατροπές θα συζητήσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

1. ΈΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η συγχώνευση και η εξαγορά των εταιριών αποτελεί τη συμπαγέστερη μορφή 

συγκεντρώσεως των επιχειρήσεων. Με την συγχώνευση και την εξαγορά μια ή 

περισσότερες εταιρίες εξαφανίζονται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και η περιουσία 

τους μεταβιβάζεται, είτε σε μια νεοϊδρυόμενη , είτε σε μια υπάρχουσα εταιρία. Με τη 

συγχώνευση των εταιριών επέρχεται η νομική ένωση αυτών, ώστε αντί να υπάρχουν 

δύο ή περισσότερα νομικά πρόσωπα , να υπάρχει εφεξής μόνο ένα στο οποίο ενώνονται 

τα περιουσιακά στοιχεία των εξαφανιζόμενων νομικών προσώπων.

Η συγχώνευση μπορεί να γίνει, βασικά, με δύο τρόπους: 

α) Με δημιουργία νέας εταιρίας

β) Με απορρόφηση της περιουσίας της μιας εταιρίας ή εταιριών από άλλη εταιρία. Η 

εξαγορά επιχείρησης από άλλη εταιρία εξομοιώνεται με τη συγχώνευση δι 

απορροφήσεως.

Λεπτομερέστερα τα θέματα αυτά θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο.

2. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η τάση για συγκέντρωση] των επιχειρήσεων κατά την βιβλιογραφία προσλαμβάνει 

βασικά τις ακόλουθες μορφές:

Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσιο, της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας
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α. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Οριζόντια θεωρείται μια συγκέντρωση όταν οι συμμετέχουσες στην συγκέντρωση 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην ίδια οικονομική βαθμίδα είναι δηλαδή 

ανταγωνιστές. Τότε, ομοειδείς ή συγγενούς αντικειμένου εταιρίες -συνασπίζονται κατά 

διάφορους τρόπους για να εξουδετερώσουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό και για να 

επιβληθούν, αν είναι δυνατό μονοπωλιακά στην αγορά.

Με την οριζόντια συγκέντρωση μειώνεται εξ’ ορισμού ο αριθμός των ανεξαρτήτων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Με βάση τη μορφολογία της 

αγοράς, κατά την οποία για τη λειτουργία της sine qua non όρος είναι και η ύπαρξη 

ενός αριθμού ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, γίνεται σαφές ότι η οριζόντια συγκέντρωση 

από ένα ορισμένο όριο και μετά μπορεί να βλάψει τη λειτουργία του ανταγωνισμού.

β. ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Κάθετη είναι η συγκέντρωση όταν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

σε διαδοχικές οικονομικές βαθμίδες. Κάθετη είναι π.χ. μια συγκέντρωση όταν μια 

επιχείρηση αποκτά τον προμηθευτή της ή τον διανομέα των προϊόντων της. Οι 

επιχειρήσεις συγχωνεύονται ή συνασπίζονται κατά ποικίλους τρόπους για να 

εξουδετερώσουν σοβαρά μειονεκτήματα που απορρέουν από τον καταμερισμό των 

έργων.

Με τις κάθετες συγκεντρώσεις δεν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων στη σχετική 

αγορά. Η επικινδυνότητά τους συνίσταται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία 

η καθετοποιημένη επιχείρηση αποκτά με την ευνοϊκή πρόσβαση στις αγορές 

εφοδιασμού και διανομής των προϊόντων. Όπως για παράδειγμα όταν για παράδειγμα 

η πλήρως καθετοποιημένη επιχείρηση εφαρμόσει την θανατηφόρο πολιτική του 

ψαλιδίσματος των τιμών και έτσι αναγκάσει την επιχείρηση μιας οικονομικής βαθμίδας 

να αποχωρήσει τελείως από την αγορά.

γ. ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Διαγώνια ορίζεται μια συγκέντρωση όταν δεν είναι ούτε οριζόντια ούτε κάθετη. Κατά 

την διαγώνια συγκέντρωση συνασπίζονται επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα, η 

τεχνολογία και οι πελάτες διαφέρουν τελείως.
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Αν και οι διαγώνιες συγκεντρώσεις δεν αλλάζουν τη δομή της αγοράς, καθότι δεν 

μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που δρουν στην αγορά, μπορούν να 

περιορίσουν τον ανταγωνισμό τόσο έναντι των υφιστάμενων ανταγωνιστών όσο και 

έναντι των δυνητικών ανταγωνιστών.

Οι διαγώνιες συγκεντρώσεις ανάλογα με τον σκοπό που γίνονται διακρίνονται 

περαιτέρω σε:

γΐ. Επεκτατικές Διαγώνιες της Αγοράς ( Conglomerate Market Extension)

Όταν οι συνασπιζόμενες επιχειρήσεις επιδιώκουν να επεκτείνουν το χώρο δράσης τους 

στην αγορά διαθέτοντας το ίδιο αγαθό σε διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές.

γ2. Επεκτατικές Διαγώνιες του Προϊόντος (Conglomerate Product Extension)

Όταν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις διαθέτουν διαφορετικά μεν 

αγαθά, τα αγαθά αυτά όμως παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες από οικονομική σκοπιά 

είτε κατά την παραγωγή τους (μπορούν να παραχθούν με μια αναδιάταξη του 

μηχανολογικού εξοπλισμού) ή κατά τη διάθεσή τους (μπορούν να διατεθούν από το 

ίδιο δίκτυο διανομής) ή είναι προς τη χρήση τους συμπληρωματικά, προσπαθώντας να 

μην απωλέσουν την επιρροή τους στην αγορά.

Κατά κάποιους άλλους συγγραφείς εδώ υπεισέρχεται και μια επιπλέον διάκριση η 

οποία έχει ως εξής:

γ3. Αλυσιδωτές Διαγώνιες (Chain Conglomerate Extension)

Όταν μια επιχείρηση αποκτά τον προμηθευτή του προμηθευτή της ή τον διανομέα του 

διανομέα της.

γ4. Καθαρώς Διαγώνιες (Pure Conglomerate Extension)

Οι καθαρώς διαγώνιες συγκεντρώσεις, στις οποίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται σε τελείως διαφορετικές αγορές χωρίς κανένα κοινό σημείο 

αναφοράς.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

Τα στρατηγικά κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε συγκέντρωση με εξαγορά ή 

συγχώνευση είναι τα ακόλουθα:
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α. ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΉΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις ενδεχομένως να προσδοκούν την επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους με την είσοδο σε νέες εγχώριε ή διεθνείς αγορές, νέες πηγές 

εφοδιασμού πρώτων και λοιπών υλών και νέους δρόμους διάθεσης των προϊόντων 

τους. Η κατάκτηση νέων αγορών είναι δυνατό να αποβλέπει στη μείωση του κόστους 

παραγωγής, με την κατανομή των γενικών εξόδων σε μεγαλύτερο όγκο παραγωγής. 

Είναι ακόμη δυνατό, οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις να επιδιώκουν τη διαφοροποίησή 

τους.

Εξάλλου, η απορρόφηση μιας επιχείρησης από μια υγιώς λειτουργούσα επιχείρηση 

παρέχει στην απορροφούμενη επιχείρηση επιτυχές management, έμπειρο και 

εξειδικευμένο προσωπικό, τακτικούς προμηθευτές, σύγχρονες εγκαταστάσεις 

παραγωγής και νέα κανάλια διανομής των προϊόντων της .Η διοίκηση της 

απορροφούσας επιχείρησης από την άλλη πλευρά μπορεί να σχεδιάζει τη 

δραστηριότητά της με βάση την προϊστορία της απορροφούμενης επιχείρησης, χωρίς 

ιδιαίτερους κινδύνους, αφού η συγχώνευση δε δημιουργεί πρόσθετο ανταγωνισμό, 

όπως συμβαίνει με την κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα 

ανταγωνίζονται την παραγωγή των παλιών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ακόμη ότι πολλές συγχωνεύσεις επιχειρήσεων πραγματοποιούνται 

προκειμένου οι συγχωνευόμενες εταιρίες να καρπωθούν φορολογικά οφέλη, διάσταση 

στην οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω.

β. ΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

Η εξαγοράζουσα επιχείρηση επιδιώκει να ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά, έτοι 

ώστε να αποθαρρύνει μια πιθανή εξαγορά αυτής από κάποια άλλη ανταγωνίστρισ 

εταιρία.

γ. ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

Η επιχείρηση προβαίνει σε εξαγορά μιας άλλης επιχείρησης πριν αυτή περιέλθει σε 

ανταγωνίστριά της επιχείρηση και αποφεύγει έτσι την ισχυροποίηση της 

ανταγωνίστριας στην αγορά.
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δ. ΤΟ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

Μια επιχείρηση εξαγοράζει μια άλλη επιχείρηση, με σκοπό να ανεβάσει την αξία της, 

προκειμένου, μετά την παρέλευση μιας χρονική περιόδου, να την πωλήσει σε τρίτους.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Στον άξονα της εμπειρικής/ λειτουργικής μορφολογίας θα παρουσιαστούν ορισμένες 

γνωστές διακρίσεις των εξαγορών , κατά τρόπο ενδεικτικό.

α. ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ

αΐ, Επενδυτική - Στρατηγική (Ενταξιακή Αγορά)

Επενδυτική εξαγορά είναι η απόκτηση επιχείρησης ως μέσο αυτοτελούς κερδοφορίας ή 

διασποράς κινδύνων. Ευνόητο είναι ότι αν ο αγοραστής εισέρχεται για πρώτη φορά , η 

απόκτηση θα είναι υποχρεωτικά επενδυτική όπως συμβαίνει με τις εξαγορές από την 

διοίκηση ή το προσωπικό (Management Buy Out - ΜΒΟ). Σκοπός της επενδυτικής 

εξαγοράς είναι η μέσω μερισμάτων ή μέσω του τιμήματος μεταπώλησης εξόφληση του 

χρηματοδότη, με την ελπίδα κάποιου θετικού υπολοίπου.

Από την άλλη πλευρά, στρατηγική ή ενταξιακή είναι η εξαγορά επιχείρησης που 

στοχεύει να μετατρέψει την τελευταία σε λειτουργικό τμήμα της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης. Χαρακτηριστικό της στρατηγικής εξαγοράς είναι η παραγωγή συνεργιών 

κατά τον τύπο 2+2=5, μέσω μιας καλύτερης συνεργασίας των επιμέρους στο πλαίσιο 

ενός συνόλου και μέσω οικονομιών κλίμακας και αποτελεσματικότητας σε επίπεδο 

ε7ηχειρηματικών αποφάσεων, προσωπικού και εξοπλισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε 

αν υπάρξει οριζόντια είτε κάθετη ολοκλήρωση.

Πρέπει να τονισθεί ότι η αντίθεση επενδυτικής- στρατηγικής εξαγοράς δεν είναι 

απόλυτη, ιδίως στις περιπτώσεις των διαγώνιων συγκεντρώσεων για τις οποίες έγινε 

λόγος πιο πάνω. Δεν αποκλείεται όμως η δημιουργία συνεργιών και σε μια τέτοια 

περίπτωση, π.χ. λόγω των δυνατοτήτων αναδιάρθρωσης της συνολικής 

χρηματοδότησης του ομίλου
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α2.Ανανεωτικές -Συμπληρωματικές

Μένοντας στις στρατηγικές εξαγορές, μπορούμε να τις διακρίνου|χε σε ανανεωτικές 

(complements) και σε συμπληρωματικές εξαγορές (supplements), ανάλογα με το αν η 

εξαγοραζόμενη δραστηριότητα αποτελεί κάτι το νέο για την αποκτώσα ή απλώς την 

μεγεθύνει. Η ανανεωτική εξαγορά περιλαμβάνει και περιπτώσεις εξαγοράς 

επιχειρήσεων που μπορούν π.χ. να αξιοποιήσουν το υπολειτουργόν εργοστάσιο, τον 

αδρανή εξοπλισμό ή το δίκτυο διανομής του αγοραστή, ενώ η κατηγορία της 

συμπληρωματικής εξαγοράς αφορά και την κτήση επιχείρησης που θα δώσει νέες 

δυνατότητες χρήσης ενός δυνατού σήματος του αγοραστή η της τεχνογνωσίας του.

α3. Απόκτηση για άμεση εκμετάλλευση, για εξυγίανση ή για εξουδετέρωση 

(κλείσιμο)

Πρόκειται για μια διάκριση που έχει σχέση με τον προορισμό της αποκτώμενης 

επιχείρησης και έχει πολλαπλή σημασία.

β. ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

βΐ. Φιλικές - Εχθρικές Εξαγορές

Η διάκριση αυτή είναι κυρίως γνωστή από τις δημόσιες προτάσεις για εξαγορά τίτλων, 

και είναι πιο ενδιαφέρουσες αν είναι εχθρικές. Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι 

εχθρική είναι η εξαγορά αν αντιτίθεται στο συμφέρον της εταιρίας στόχου. Αντίθετα, η 

εξαγορά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους μετόχους της, όχι όμως και για τη 

διοίκηση και ίσως όχι για το προσωπικό, που κατά κανόνα μειώνεται. Εχθρικές 

χαρακτηρίζονται συνεπώς εκείνες οι εξαγορές που επιχειρούνται παρά την αντίδραση 

της διοίκησης της εταιρίας στόχου. Θα πρόκειται συνήθως για απόκτηση μετοχών 

εισηγμένων εταιριών, όπου λόγω διασποράς η διοίκηση της εταιρίας ασκεί την 

εξουσία, δεν αποκλείεται όμως εχθρική εξαγορά και μη εισηγμένης εταιρίας.

β2. Αυτοχρηματοδοτούμενες και Χρηματοδοτούμενες Εξαγορές

Η αυτοχρηματοδότηση μιας εξαγοράς μπορεί να έχει διπλή έννοια. Είτε η αποκτώσα 

εταιρία έχει ήδη δικά της χρηματικά διαθέσιμα για την εξαγορά είτε, σε περίπτωση 

πίστωσης του τιμήματος, αναμένεται ότι θα τα έχει, διαμέσου των οικονομικών 

αποτελεσμάτων της ίδιας της εξαγοράς, διαμέσου δηλαδή των κερδών ή της εκποίησης 

κάποιων στοιχείων ή και της μεταπώλησης ολόκληρης της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Η
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χρηματοδότηση μιας εξαγοράς μπορεί να γίνει είτε διαμέσου αύξησης κεφαλαίου είτε 

με τη βοήθεια εξωτερικού δανεισμού. Το τελευταίο θα συμβαίνει με τα ‘leveraged buy- 

outs’(LBO), για τα οποία θα γίνει λόγος παρακάτω.

β3. Εσωτερικές - Διεθνείς Εξαγορές

Το ότι η απελευθέρωση των εμπορικών και συναλλαγματικών εμποδίων, οι 

νομισματικές ενοποιήσεις, η απορρύθμιση (deregulation), η ενοποίηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και άλλα όμοια φαινόμενα ευνοούν τις διεθνείς συγχωνεύσεις 

και αποκτήσεις επιχειρήσεων είναι κοινός τόπος.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία δεν είναι μόνο νομικά, αλλά και 

ψυχολογικά, εθνικού γοήτρου ή και πολιτισμικών διαφορών. Έτσι, για παράδειγμα δεν 

αρκεί ένα κράτος να επιτρέπει τη συγχώνευση (κυρίως την απορρόφηση) - πρέπει και 

το δίκαιο της απορροφώμενης να επιτρέπει την απορρόφησή της από αλλοδαπή 

εταιρία χωρία να λύεται. Μια λύση του ζητήματος είναι να μεταφέρεται η έδρα της 

εταιρίας στο κράτος της άλλης, ώστε στη συνέχεια να αποβαίνει δυνατή η εξαγορά. 

Ωστόσο, είναι γενικά δυνατή η επίτευξη αποτελεσμάτων όμοιων με εκείνα της 

συγχώνευσης με άλλες λύσεις, όπως π.χ. οι συμβατικές διευθετήσεις οριζόντιας 

οργάνωσης και συνεργασίας , όπως π.χ. κοινή διοίκηση, εξωεταιρικές συμβάσεις, 

ίδρυση κοινής holding, ίδρυση κοινής θυγατρικής κ.α.

β3. Μερική - Ολική Εξαγορά

Μερική θα είναι η εξαγορά κατά 3 εκδοχές:

Αν αφορά, πρώτον, συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία 

μπορεί να εξαντλούν το ενδιαφέρον του αποκτώντος, ή ορισμένα υποκαταστήματα ή 

ορισμένες μόνο λειτουργίες, όπως είναι η παραγωγή και εμπορία.

Δεύτερον, μερική εξαγορά μπορεί να αποτελέσει η απόκτηση ποσοστού μόνο μετοχών, 

με διαβαθμίσεις αν πρόκειται απλώς για πλειοψηφικό πακέτο, για πακέτο που 

εξασφαλίζει και καταστατική πλειοψηφία ή και για πακέτο που αποκλείει την άσκηση 

δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Τρίτον, η μερική εξαγορά μπορεί να αφορά το βαθμό ολοκλήρωσης της ένταξης. Η 

ένταξη δηλαδή μπορεί να είναι μείζων, μεσαία ή ελάχιστη, ανάλογα με το βαθμό 

κεντρικής και συνολικής ή αντίθετα αποκεντρωμένης λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων.
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γ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ

Η εξαγορά μπορεί να είναι υποχρεωτική σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. αν κάποιος έχει 

το 50% εισηγμένης εταιρίας οπότε είναι υποχρεωμένος να κάνει δημόσια πρόταση για 

την απόκτηση και των λοιπών μετοχών. Υποχρεωτική πώληση, όχι όμως και 

υποχρεωτική εξαγορά, αποτελεί η αποσυγκέντρωση, που μπορεί να διαταχθεί από την 

Επιτροπή Ανταγωνισμού.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι παρουσιαζόμενες στην πράξη περιπτώσεις μετατροπής επιχειρήσεων είναι:

α. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη ή 

ετερόρρυθμη)

β. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

γ. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ

δ. Μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ και το αντίθετο

ε. Μετατροπή προσωπικής εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ σε ΕΠΕ

ζ. Μετατροπή προσωπικής εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ

η. Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ

Οι παραπάνω περιπτώσεις μετατροπών δεν είναι όλες της ίδιας σπουδαιότητας. Για 

παράδειγμα η τελευταία περίπτωση δεν έχει καθόλου πρακτική εφαρμογή. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να κάνουμε την εξής διάκριση μεταξύ γνήσιας και καταχρηστικής 

μετατροπής. Όταν μιλάμε για καταχρηστική μετατροπή νοούμε τις περιπτώσεις εκείνες 

κατά τις οποίες υπάρχει έλλειψη σαφών διατάξεων και ρυθμίσεων στις περί εταιριών 

νομοθεσίας διατάξεις, είναι δηλαδή περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται καθαρά από το 

νόμο. Αντίθετα, στις περιπτώσεις γνήσιας μετατροπής υπάρχει σαφής ρύθμιση με 

συγκεκριμένες διατάξεις. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ε, ζ και η όπως αναφέρονται 

πιο πάνω. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν καταχρηστικές μετατροπές.

α. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

(ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ή ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ)

Οι λόγοι που ωθούν τις ατομικές επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν σε προσωπικές 

εταιρίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Η ανάγκη να συνεχίσει η επιχείρηση να υφίσταται μετά το θάνατο ή την 

απόσυρση του φυσικού προσώπου/ ιδρυτή της.

2. Η ανάγκη να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες της επιχείρησης και ο 

επιδιωκόμενος στόχος με την συνεργασία περισσότερων φυσικών προσώπων 

προκειμένου να συνδυαστούν καλύτερα οι ικανότητες και τα οικονομικά μέσα.
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3. Η ανάγκη διάσπασης του εισοδήματος σε περισσότερα φυσικά πρόσωπα και η 

ως εκ τούτου φορολογική ελάφρυνση που συνδέεται με το ισχύον φορολογικό 

σύστημα.

Στην περίπτωση της μετατροπής ατομικής επιχείρησης το φυσικό πρόσωπο - 

ιδιοκτήτης συνεισφέρει με τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία στην επιχείρηση 

και η μετατροπή πραγματοποιείται με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων συνεταίρων 

στη νέα εταιρία. Είναι δυνατό η συνεισφορά του κάθε εταίρου να είναι 3ων ειδών: 

εισφορά σε μετρητά, εισφορά σε είδος (π.χ. εγκαταστάσεις, μηχανήματα κτλ) ή και σε 

προσωπική εργασία.

Η άδεια λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης είναι δυνατό να μεταφερθεί στην 

μετατρεπόμενη/ νέα εταιρία μετά από σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Νομαρχίας.

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην υπάρχουσα νομοθεσία δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

διατάξεις οι οποίες να ρυθμίζουν ρητά την μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ. 

Συνεπώς χρησιμοποιούνται τα άρθρα 38-44 του Εμπορικού Νόμου και εκείνα του 

Αστικού Κώδικα, που αφορούν τις εταιρίες.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:

1. Σύσταση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των συνεταίρων το οποίο έχει τη 

μορφή καταστατικού και το οποίο σε αντίθεση με τις ΕΠΕ και ΑΕ δεν οφείλει 

να είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο.

2. Υποβολή του συμφωνητικού στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση και καταβολή 

του Φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου 1%.

3. Προσκόμιση του καταστατικού στο Ταμείο Σύνταξης Νομικών όπου 

καταβάλλεται εισφορά 0.05% και θεωρείται επίσης.

4. Προσκόμιση του ιδίου εγγράφου στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων όπου 

καταβάλλεται εισφορά 1% επί του κεφαλαίου και θεωρείται.

5. Δύο αντίγραφα του καταστατικού προσκομίζονται στο αρμόδιο Επιμελητήριο 

το οποίο ελέγχει των επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας και 

χορηγεί σχετική βεβαίωση. Εντός διμήνου γίνεται εγγραφή της εταιρίας στο 

Επιμελητήριο.

6. Το αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις θεωρήσεις κατατίθεται στο αρμόδιο 

Πρωτοδικείο και καταχωρείται στα βιβλία εταιριών αυτού. Η πράξη αυτή
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αποτελεί τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας και την νόμιμη 

σύστασή της.

β. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΕ

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, έτσι και στην περίπτωση μετατροπής 

ατομικής επιχείρησης σε ΕΠΕ δεν υπάρχουν διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου που να 

τη ρυθμίζουν. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή υπάρχουν οι διατάξεις των ΝΔ 1297/72 

και του Ν 2166/93 που προβλέπουν την ισχύ των φορολογικών κινήτρων για 

μετατροπή οιουδήποτε τύπου επιχείρησης σε ΕΠΕ και ΑΕ.

Αναφορικά με τη διαδικασία μετατροπής θα ακολουθηθεί αναλογικά η προβλεπόμενη 

από το άρθρο 53 του Ν 3190/55 για τη μετατροπή προσωπικών εταιριών σε ΕΠΕ. Έτσι 

έχουμε:

1. Σε αντίθεση με την περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική 

είναι απαραίτητη η σύσταση συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιλαμβάνει 

τη σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης με το νέο ή τα νέα 

πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην ΕΠΕ. Επίσης, σε αντίθεση με την 

προηγούμενη περίπτωση, η προσωπική εισφορά του ενός από τους εταίρους δεν 

γίνεται δεκτή ως αντικείμενο εισφοράς. Δεκτά είναι μόνο: η εισφορά σε 

μετρητά και η εισφορά σε είδος. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το 

άρθρο 43“ του Ν 3190/55 είναι δυνατή και η σύσταση ΕΠΕ από ένα μόνο 

πρόσωπο (μονοπρόσωπη ΕΠΕ)

2. Η μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση πρέπει να συντάξει έναν ισολογισμό 

(εσωλογιστικό αν τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας και εξωλογιστικό αν τηρεί βιβλία 

Β'κατηγορίας) που θα υποβάλλει στην υπηρεσία Εμπορίου της αρμόδιας 

Νομαρχίας. Με τον ίδιο τρόπο θα ακολουθηθεί η διαδικασία για τους 

υπόλοιπους εταίρους της ΕΠΕ αν και αυτοί εισφέρουν σε είδος. Η επιτροπή 

του άρθρου 9 του 2190/20 θα προβεί στην εκτίμηση των στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού και θα συντάξει την έκθεση για την πραγματική 

αξία που απέδωσε σε αυτά και επομένως της καθαρής θέσης της νέας εταιρίας. 

Εάν οι εταίροι το επιθυμούν είναι δυνατό μετά την εκτίμηση της επιτροπής να 

εισφέρουν επιπλέον μετρητά για το κεφάλαιο της δημιουργούμενης ΕΠΕ. Η 

έκθεση της επιτροπής πρέπει να δημοσιευτεί υποχρεωτικά στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
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3. Όσον αφορά τη δημοσιότητα, πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: 

Κατάθεση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο αφού πρώτα αυτό έχει θεωρεί 

από τη ΔΟΥ και έχει καταβληθεί η ίδια εισφορά στο Ταμείο Νομικών και στο 

Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων όπως και στην περίπτωση μετατροπής ατομικής 

επιχείρησης σε προσωπική εταιρία. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί βεβαίωση 

από το οικείο Επιμελητήριο για το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του 

διακριτικού τίτλου της ΕΠΕ. Η δεύτερη ενέργεια που αφορά τις υποχρεωτικές 

διαδικασίες δημοσίευσης αφορά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως των βασικών στοιχείων της ΕΠΕ δηλαδή επωνυμία, εταίροι, 

έδρα, σκοπό, κεφάλαιο κτλ.

γ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΕ

Η μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Α. Με βάση τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20

Παρά το ότι όπως αναφέρθηκε ο νόμος αυτός δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη 

μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ, εφαρμόζεται αναλογικά όπως στην 

περίπτωση μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:

1. Λήψη απόφασης του ιδιοκτήτη για μετατροπή σε ΑΕ.

2. Συγκρότηση Της Επιτροπής του άρθρου 9 ΚΝ 2190/20 η οποία θα προβεί σε 

εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της υπό μετατροπή επιχείρησης. Η 

αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατο ισολογισμό και αναλυτικές 

καταστάσεις των πρωτοβάθμιων λογαριασμών ( ακίνητα, μηχανήματα, 

μεταφορικά μέσα, έπιπλα, πρώτες ύλες, πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα και 

πληρωτέα, υποχρεώσεις σε τράπεζες, προμηθευτές κλπ). Η αίτηση για τη 

συγκρότηση της επιτροπής υποβάλλεται στη νομαρχία της έδρας της 

μετατρεπόμενης επιχείρησης αλλά μπορεί να υποβληθεί και στη νομαρχία της 

περιφέρειας, στην οποία θα έχει την έδρα της η ανώνυμη εταιρία, που θα 

προέλθει από τη μετατροπή.

3. Η έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής θα υποβληθεί στην οικεία νομαρχία και θα 

κοινοποιηθεί στην μετατρεπόμενη εταιρία. Το συστατικό συμβόλαιο πρέπει να 

υπογραφεί και από κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο, εκτός από τον επιχειρηματία, 

γιατί η σύσταση ΑΕ απαιτεί τουλάχιστον 2 πρόσωπα. Είναι υποχρεωτική η 

παράσταση δικηγόρου κατά την κατάρτιση του συμβολαίου μετατροπής.
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4. Υποβολή συστατικού συμβολαίου της ΑΕ στη Νομαρχία. Δύο κυρωμένα από 

το συμβολαιογράφο αντίγραφα του συμβολαίου με το οποίο ιδρύεται η εκ 

μετατροπής εταιρία υποβάλλονται προς έγκριση προς την οικεία Νομαρχία.

5. Πληρωμή Φόρου Συγκεντρώσεως 1% όπως προβλέπεται από τα άρθρα 17-31 

‘ του Ν 1676/86. Η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη

σύσταση της ΑΕ αλλιώς επιβάλλεται πρόσημο.

6. Θεώρηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο του κατασταηκού ίδρυσης της ΑΕ 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την Νομαρχία που θα εγκρίνει τη μετατροπή

7. Τα άρθρα 7α και 7β του ΚΝ 2190/20 επιβάλλουν την ανακοίνωση της 

μετατροπής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα η 

δημοσιότητα περιλαμβάνει: α) Καταχώρηση της ΑΕ στο MAE που τηρείται 

στην Υπηρεσία Εμπορίου της Νομαρχίας που έχει την έδρα της η εταιρία, β) 

Δημοσίευση σχεηκής με τη σύσταση της ΑΕ ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης.

δ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ ΣΕ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ

Επειδή η μετατροπή μιας ΟΕ σε ΕΕ δεν ρυθμίζεται από την εμπορική νομοθεσία και τις 

διατάξεις της, ανημετωπίζεται ως απλή τροποποίηση του κατασταηκού της εταιρίας. 

Υπάρχουν δύο ηνά στην μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ. Είτε ένας από τους ομόρρυθμους 

εταίρους μετατρέπεται σε ετερόρρυθμο , είτε ένα νέος εταίρος μπαίνει στην ΟΕ με την 

ιδιότητα του ετερόρρυθμου. Εάν δεν προβλέπεται διαφορεηκά στο κατασταηκό της 

ΟΕ, η απόφαση για τη μετατροπή σε ΕΕ γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των 

εταίρων. Το έγγραφο της τροποποίησης ενδέχεται να είναι είτε ιδιωηκό συμφωνηηκό 

είτε συμβολαιογραφικό. Υποχρεωηκά συμβολαιογραφικό είναι στην περίπτωση που 

μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης περιλαμβάνονται και ακίνητα ή 

εμπράγματα δικαιώματα. Η διαδικασία μετατροπής που ακολουθείται είναι συνοπηκά 

η ακόλουθη:

1. Κατάρηση ιδιωηκού συμφωνηηκού που αφορά την τροποποίηση του 

κατασταηκού της υπάρχουσας εταιρίας

2. Προσκόμιση του σχεηκού εγγράφου τροποποίησης στην αρμόδια ΔΟΥ της 

έδρας της εταιρίας για θεώρηση και υποβολή της σχεηκής δήλωσης μεταβολής.

3. Προσκόμιση του σχετικού τροποποιηηκού εγγράφου στο Ταμείο Συντάξεως 

Νομικών και θεώρησή του.
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4. Προσκόμιση του τροποποιητικού εγγράφου στο Ταμείο Πρόνοιας των 

Δικηγόρων και θεώρησή του.

5. Προσκόμιση του τροποποιητικού εγγράφου στο οικείο Επιμελητήριο για 

θεώρηση προκειμένου να αποκτηθεί το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας.

6. Καταχώρηση του τροποποιητικού εγγράφου στα βιβλία εταιριών του οικείου 

Πρωτοδικείου ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη δημοσιότητα και να τελειώσει η 

μετατροπή.

Ακριβώς όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω για την μετατροπή της ΟΕ σε ΕΕ ισχύουν και 

για το αντίστροφο δηλαδή τη μετατροπή της ΕΕ σε ΟΕ. Και σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχουν δύο τινά: το ή τα ετερόρρυθμα μέλη της εταιρίας μεταβάλλονται σε 

ομόρρυθμα είτε το ή τα ετερόρρυθμα μέλη αποχωρούν από την εταιρία. Οι διαδικασίες 

θεώρησης που ακολουθούνται είναι πανομοιότυπες.

ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΟΕ ή ΕΕ) ΣΕ ΕΠΕ

Η μετατροπή προσωπικής εταιρίας καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του 

Ν3190/55. Επίσης το ίδιο πεδίο καλύπτουν και ο ΝΔ 1297/72 καθώς και ο Ν2166/93 

με την παροχή φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων κατά τη μετατροπή 

προσωπικής εταιρίας σε Ε1ΤΕ. Η διαδικασία μετατροπής που ακολουθείται είναι η 

ακόλουθη:

1. Λήψη απόφασης εταίρων για μετατροπή. Η απόφαση για μετατροπή πρέπει να 

είναι ομόφωνη εκτός αν κατά το ιδρυτικό συστατικό της προσωπικής εταιρίας 

προβλέπεται αλλιώς π.χ. με πλειοψηφία. Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος ή 

κάποιοι από τους εταίρους να μη συμμετέχουν στην δη μιουργούμενη ΕΠΕ εάν 

δεν το επιθυμούν. Οι εταίροι αποχωρούν από την μετατρεπόμενη επιχείρηση με 

τροποποίηση του καταστατικού της.

2. Σύσταση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20. Η υποβολή της αίτησης 

για σύσταση επιτροπής γίνεται όπως και στις άλλες προαναφερθείσες 

περιπτώσεις

3. Δημοσίευση της έκθεσης της επιτροπής εκτιμήσεως αφότου έχει υποβληθεί 

πρώτα στη Νομαρχία.

4. Σύνταξη καταστατικού ΕΠΕ και συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της 

εταιρίας. Την συμβολαιογραφική πράξη πρέπει να υπογράψουν όλοι οι εταίροι 

της υπό μετατροπής εταιρίας. Εάν η καθαρή θέση της εταιρίας είναι ίση με το
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κεφάλαιο, τότε οι εταίροι μετέχουν στο κεφάλαιο κατά την ίδια αναλογία που 

μετείχαν στην προσωπική εταιρία. Είναι δυνατή η ,μετά την εκτίμηση της 

επιτροπής, εισφορά σε μετρητά ή είδος στην ΕΠΕ. Πάντως, στην τελευταία 

περίπτωση πρέπει να εκτιμηθεί εκ νέου η εισφορά από την ίδια επιτροπή.

5. Πληρωμή Φόρου Συγκεντρώσεως 1% στην αρμόδια ΔΟΥ. Ο φόρος 

υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί της διαφοράς κεφαλαίου ΕΠΕ και 

κεφαλαίου μετατρεπόμενης επιχείρησης και αν δεν πληρωθεί μέσα στο 

διάστημα που ορίζεται επιβάλλεται προσαύξηση.

6. Δημοσιότητα της μετατροπής σε ΕΠΕ. Η διαδικασία αυτή είναι καθ ‘ όλα 

πανομοιότυπη με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν 

από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι συμβληθέντες επ 4 

ονόματος αυτής ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο μέχρι να 

συντελεστούν οι κατά το άρθρο 8 δημοσιεύσεις. Ευθύνεται, όμως η ΕΠΕ μόνη 

για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της πριν από το χρόνο δημοσίευσης, 

αν εντός 3ων μηνών από τη δημοσίευση αναλήφθηκαν από αυτήν οι εν λόγω 

υποχρεώσεις.

Η επωνυμία της υπό μετατροπής επιχείρησης είναι δυνατό να διατηρηθεί σύμφωνα 

με το άρθρο 2 του Ν3190/55.

ζ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΕ

Καίτοι η μετατροπή προσωπικής εταιρίας (ΟΕ ή ΕΕ) σε ανώνυμη εταιρία είναι 

πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις στην εμπορική 

νομοθεσία. Έτσι, έχουμε πάλι αναλογική εφαρμογή των όσων ισχύουν για τη 

μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ δηλαδή του ΚΝ 2190/20.

1. Διαδικαστικά τα όσα αφορούν τη λήψη της απόφασης για μετατροπή 

ταυτίζονται με αυτά στην περίπτωση μετατροπής σε ΕΠΕ όπως αυτά 

αναφέρθηκαν παραπάνω.

2. Το ίδιο ισχύει και για την εκτίμηση της καθαράς θέσης της επιχείρησης από 

την Επιτροπή του άρθρου 9

3. Τέλος, η σύμβαση πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
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η. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ

Η περίπτωση αυτή μετατροπής αποτελεί γνήσια μετατροπή καθώς εμπεριέχεται ρητά 

στην εμπορική νομοθεσία με το άρθρο 67 του ΚΝ 2190/20. Σύμφωνα λοιπόν με το 

άρθρο αυτό:

” Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία γίνεται με απόφαση 

της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ 1 

του 3190/1955 (δηλαδή με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των 

εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου), μετά από 

προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το 

ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8, ούτε μπορεί να είναι μεγαλύτερο, χωρίς νέες 

εισφορές από το ποσό που προκύπτει αν, από το συνολικό ενεργητικό του ισολογισμού 

του υποδείγματος του άρθρου 42γ αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις, οι τυχόν προβλέψεις 

και τα τυχόν μη κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά. Σε περίπτωση που το ποσό αυτό 

υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8, η διαφορά καλύπτεται με 

νέα εισφορά των εταίρων. (Εάν όμως η μετατροπή γίνει με βάση τις διατάξεις του ΝΔ 

1297/72 ή των άρθρων 1-5 του Ν 2166/93, τότε απαιτείται μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ 

7Γου θα προκόψει από τη μετατροπή ύψους εκατό εκατομμυρίων δρχ)

Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που περιλαμβάνει τους όρους του 

καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού 

Συμβουλίου της, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και 

να υποβληθεί στον Υπουργό Εμπορίου για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4. Η 

παραπάνω απόφαση μαζί με τη σχετική έγκριση υπόκειται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 7β παρ.1 παράλληλα δε και στις διατυπώσεις του άρθρου 8 

παρ. 1&2 του Ν. 3190/55.

Πριν από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή 

δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από 

μετατροπή προερχόμενη εταιρία συνεχίζει ως ΑΕ.

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρία να 

απαιτείται οποιαδήποτε ειδική διατύπωση για τη συνέχισή τους.

Η ονομαστική αξία της μετοχής πρέπει να είναι ίση με το εταιρικό μερίδιο ή με ακριβές 

πολλαπλάσιό του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

30.000 δραχμών.
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Οι εταίροι που διαφώνησαν μπορούν, έστω και αν το καταστατικό περιέχει αντίθετη 

διάταξη να μεταβιβάσουν τα μερίδιά τους σε τρίτους.”

Η διαδικασία μετατροπής που ακολουθείται σε γενικές γραμμές είναι η ακόλουθη:

1. Λήψη αποφάσεως σε συνέλευση των εταίρων για τη μετατροπή της ΕΠΕ σε 

ΑΕ. Είναι άξιο λόγου ότι η απόφαση της συνέλευσης των μετόχων θα ληφθεί 

αφού προηγηθεί η εκτίμηση της επιτροπής.

2. Εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9.

3. Σύνταξη του καταστατικού της ΑΕ, που θα προκύψει από τη μετατροπή με 

απαραίτητη την παρουσία δικηγόρου

4. Συμβολαιογραφική πράξη που θα περιλαμβάνει και το καταστατικό της ΑΕ.

5. Απόφαση της Νομαρχίας που εγκρίνει τη σύσταση και το καταστατικό της ΑΕ.

6. Δημοσιότητα της μετατροπής, που για τη συστηνόμενη ΑΕ περιλαμβάνει 

καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο MAE και δημοσίευση της σχετικής 

ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

θ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕ ΣΕ ΕΠΕ

Παραπλήσια περίπτωση μετατροπής είναι και η αντίστροφη περίπτωση δηλαδή η 

μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ και η οποία είναι πάλι γνήσια μορφή μετατροπής καθώς 

προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 51 του Ν. 3190/55 και 66 ΚΝ 2190/20.

Στα άρθρα ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Για τη μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ χρειάζεται να ληφθεί απόφαση από τη γενική 

συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης της ΑΕ.

2. Η πράξη της μετατροπής πρέπει να ενσωματωθεί σε συμβολαιογραφικό 

έγγραφο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και το καταστατικό της νέας 

εταιρίας.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 66 του 2190/20 και το άρθρο 51 του 3190/55 ορίζεται 

πως οι αναγκαίες για τη μετατροπή πράξεις δεν υπόκεινται στην καταβολή 

φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εφόσον ισχύουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:

S Το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπόμενης ΑΕ δεν υφίσταται 

μεταβολή
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S Οι μέτοχοι της ΑΕ θα μετέχουν στην ΕΠΕ με την ίδια αναλογία 

συμμετοχής

Η διαδικασία μετατροπής της ΑΕ σε ΕΠΕ είναι η ακόλουθη:

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του ΚΝ 2190/20 η απόφαση για τη μετατροπή 

ΑΕ σε ΕΠΕ θα πρέπει να ληφθεί με αυξημένα ποσοστά απαρτίας και 

πλειοψηφίας από την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Είναι 

δυνατό το ίδιο το καταστατικό να προβλέπει μεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας. 

Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την μετατροπή της ΑΕ σε ΕΠΕ, έχουμε λύση της 

πρώτης και ίδρυση νέας ΕΠΕ εταιρίας. Όταν πρόκειται για μετατροπή 

ανώνυμης εταιρίας με κεφάλαιο μικρότερο των 10.000.000δρχ ο νόμος 

προβλέπει: συμπλήρωση αυτού με αύξηση μέχρι του παραπάνω ορίου ή 

μετατροπή της ΑΕ σε άλλου τύπου εταιρία.

2. Σύνταξη της έκθεσης από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 αν και αυτή 

δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στις διατάξεις ούτε του 3190/55 ούτε του 2190/20. Η 

ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη και εφαρμόζεται κατά αναλογία με την 

αντίστροφη περίπτωση μετατροπής. Η έκθεση κατά τα συνήθη υποβάλλεται 

στην αρμόδια Νομαρχία.

3. Σύνταξη καταστατικού ΕΠΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν3190/55 το ποσό 

του κεφαλαίου της ΕΠΕ δεν μπορεί να μικρότερο των 3.000.000 και πρέπει να 

διαιρείται σε ίσα μερίδια καθένα από τα οποία να είναι ίσο με 10.000 δρχ ή 

πολλαπλάσιο αυτού.

4. Συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμβασης μετατροπής πρέπει οπωσδήποτε να 

υπάρχει το οποίο θα υπογραφεί από όλου τους μετόχους της ΑΕ. Οι μέτοχοι 

που διαφώνησαν με την μετατροπή δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό των 

απαιτούμενων ποσοστών πλειοψηφίας και απαρτίας

5. Έγκριση Νομάρχη ή Υπουργού Εμπορίας. Αφότου εγκριθεί από τον Νομάρχη ή 

τον Υπουργό Εμπορίας η απόφαση μετατροπής καταχωρείται στο MAE και 

πρέπει να ανακοινωθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

6. Θεώρηση του καταστατικού της ΕΠΕ από τη ΔΟΥ τα ταμεία Νομικών και 

Πρόνοιας καθώς και του Επιμελητηρίου γίνονται όπως και στις άλλες 

περιπτώσεις.
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7. Τέλος, η δημοσιότητα της ΕΠΕ περιλαμβάνει αφενός την καταχώρηση στα 

βιβλία του Πρωτοδικείου και αφετέρου τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης των στοιχείων της νέας ΕΠΕ.

ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων επιβλήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του 

Ν. 1676/86 και ισχύει από 1.1.87. Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων επιβάλλεται στη 

συγκέντρωση των κεφαλαίων που δημιουργούνται κατά τη σύσταση και αύξηση του 

κεφαλαίου και του ενεργητικού και στη μετατροπή και συγχώνευση των εμπορικών και 

άλλων εταιριών που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πριν την επιβολή του φόρου 

συγκέντρωσης υπήρχε το τέλος χαρτοσήμου το οποίο και καταργήθηκε. Ο φόρος 

συγκέντρωσης κεφαλαίου υπολογίζεται ως ποσοστό 1% στο ύψος του κεφαλαίου της 

νέας εταιρίας αφότου αφαιρεθούν το κεφάλαιο της υπό μετατροπής εταιρίας. Επίσης 

αφαιρούνται και τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά της μετατρεπόμενης ή των 

συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι συγχωνεύσεις που ρυθμίζονται σήμερα από την υπάρχουσα νομοθεσία είναι οι 

ακόλουθες:

1. Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, είτε με σύσταση νέας ΕΠΕ, είτε 

με απορρόφηση από μία ΕΠΕ άλλης ή άλλων ΕΠΕ (άρθρα 54-55 3190/55)

2. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών (άρθρα 68-80 Ν 2190/20)

Δηλαδή, με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται οι συγχωνεύσεις μεταξύ ΕΠΕ και οι 

συγχωνεύσεις μεταξύ ΑΕ, ενώ δε ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις οι ακόλουθες 

περιπτώσεις συγχωνεύσεων:

■S Συγχώνευση ομόρρυθμης με ομόρρυθμη και ετερόρρυθμης με 

ετερόρρυθμη εταιρία

S Συγχωνεύσεις εταιριών διαφορετικού τύπου (προσωπικές με ΕΠΕ ή με 

ΑΕ κλπ)

S Συγχωνεύσεις ατομικών επιχειρήσεων με προσωπικές εταιρίες ή με 

ΕΠΕ ή με ΑΕ.
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ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι διατάξεις που αναφέρονται στη συγχώνευση των επιχειρήσεων είναι: 

α) Του ΝΔ 197/72 και των άρθρων 1-5 του Ν 2166/93, που πραγματεύονται τη 

συγχώνευση οποιωνδήποτε εταιρικών τύπων, αλλά κα ατομικών επιχειρήσεων σε 

ανώνυμη εταιρία ή ΕΠΕ.

β) Των άρθρων 68-80 του ΚΝ 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και τέθηκαν με το 

ΠΔ 498/8, τα οποία αφορούν μόνο συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιριών. Σύμφωνα, 

λοιπόν, με το νόμο, η συγχώνευση ανωνύμων εταιριών είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Την απορρόφηση μιας ή περισσοτέρων ανωνύμων εταιριών από άλλη ανώνυμη 

εταιρία που διέπεται από τα άρθρα 68-77 του Ν2190/20. Ειδικότερη μορφή 

συγχώνευσης με απορρόφηση αποτελεί η περίπτωση στην οποία η 

απορροφούσα κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης και η οποία 

διέπεται από τα άρθρα 78 του ιδίου νόμου

2. Τη συγχώνευση με λύση δύο ή περισσότερων εταιριών και τη σύσταση νέας 

ανώνυμης εταιρίας που διέπεται από το άρθρο 80 του 2190/20.

3. Την εξαγορά μιας ή περισσότερων ανωνύμων εταιριών από άλλη ανώνυμη 

εταιρία, που εξομοιώνεται με απορρόφηση και διέπεται από το άρθρο 79 του 

Ν2190/20.

Και στις τρεις αυτές μορφές συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών παρατηρείται το 

φαινόμενο της λήξεως υπάρξεως του νομικού προσώπου μιας ή περισσότερων 

ανωνύμων ταιριών, χωρίς προηγούμενη διαδικασία εκκαθάρισης αυτών, και της 

μεταβίβασης της περιουσίας (περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις) των 

εξαφανιζόμενων εταιριών σε άλλη ανώνυμη εταιρία που υπάρχει ή το πρώτο 

συνίσταται.

γ) Των άρθρων 54-55 του Ν3190/55 για τα συγχώνευση εταιριών περιορισμένης 

ευθύνης είτε με σύσταση νέας ΕΠΕ είτε με απορρόφηση από μια ΕΠΕ άλλης ή άλλων 

ΕΠΕ.

Η σύσταση νέας εταιρίας από μετατροπή ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας 

ή και από συγχώνευση τέτοιων εταιριών δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του 

εμπορικού δικαίου, άλλα μόνο από τους αναπτυξιακούς νόμους 1297/72 και 2166/93. 

είναι δηλαδή καταχρηστική συγχώνευση. Εάν επιδιώκεται συγχώνευση με καθολική
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διαδοχή δηλαδή γνήσια συγχώνευση, τότε οι εν λόγω εταιρίες (ατομική επιχείρηση ή 

προσωπικές εταιρίες) πρέπει πριν από τη συγχώνευση να μετατραπούν σε ανώνυμες 

εταιρίες.

Η καταχρηστική συγχώνευση, δηλαδή η εκκαθάριση των συγχωνευόμενων εταιριών, 

σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει καθεμιά, και η εισφορά της περιουσίας τους σε άλλη 

εταιρία που ιδρύεται ή αυξάνει το κεφάλαιό της, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει 

καθεμιά από αυτές τις εταιρίες, είναι δυνατή ανεξάρτητα από τη νομική μορφή των 

εταιριών που συγχωνεύονται ή προέρχονται από τη συγχώνευση. Σε αυτές όμως τις 

περιπτώσεις δε λαμβάνει χώρα καθολική διαδοχή.

α. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΕ ή ΕΕ.

Στην πράξη μπορεί να παρουσιασθεί η ανάγκη συγχώνευσης:

■S Δύο ή περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων σε προσωπική εταιρία (ΕΕ ή ΟΕ)

S Μιας ή περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων με μία ή περισσότερες 

προσωπικές εταιρίες για τη δημιουργία ΟΕ ή ΕΕ.

■λ Δύο ή περισσότερων προσωπικών εταιριών σε προσωπική εταιρία 

Στις περιπτώσεις αυτές η συγχώνευση σημαίνει λύση των συγχωνευόμενων ή 

απορροφούμενων επιχειρήσεων. Προκύπτει νέο νομικό πρόσωπο -εκτός εάν πρόκειται 

για απορρόφηση επιχειρήσεων οπότε και δεν προκύπτει νέα εταιρία αλλά η 

απορροφούσα συνεχίζει τη λειτουργία της και μετά την απορρόφηση. Ένα σημαντικό 

στοιχείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι ότι στην περίπτωση συγχώνευσης όλων 

των παραπάνω περιπτώσεων, η εκτίμηση της αξίας των συνεισφερόμενων 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται από τους ίδιους τους επιχειρηματικούς φορείς και όχι 

από κάποια αρχή όπως στην περίπτωση συγχώνευσης ΕΠΕ και ΑΕ όπου επιβάλλεται η 

εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9.

Η διαδικασία της συγχώνευσης ακολουθεί τα παρακάτω τυπικά βήματα:

1. Δημιουργία συμβολαιογραφικού εγγράφου απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις 

συγχώνευσης που αναφέρονται παραπάνω και αυτό επειδή τελείται 

μεταβίβαση όλης της περιουσίας των συγχωνευόμενων ή απορροφούμενων 

επιχειρήσεων.

2. Στο νέο καταστατικό που θα δημιουργηθεί πρέπει να υπογράψουν όλοι οι 

εταίροι των συγχωνευόμενων εταιριών. Το καταστατικό δεν είναι ένα απλό
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ιδιωτικό συμφωνητικό αλλά όπως αναφέρθηκε προηγουμένως πρέπει να 

περιβάλλεται και από συμβολαιογραφικό τύπο. Είναι δυνατό εάν κάποιος από 

τους εταίρους των υπαρχόντων εταιριών το επιθυμεί να αποχωρήσει από την 

εταιρία του πριν από τη συγχώνευση εάν φυσικά το καταστατικό ορίζει αυτή 

τη δυνατότητα και με την ανάλογη μετατροπή του καταστατικού.

3. Όπως και στις περιπτώσεις μετατροπής των επιχειρήσεων το 

συμβολαιογραφικό έγγραφο της συγχώνευσης και το νέο καταστατικό πρέπει 

να θεωρηθεί από την ΔΟΥ της περιοχής, να καταβληθεί ο φόρος 

συγκέντρωσης κεφαλαίων, να προσκομιστεί το έγγραφο διαδοχικά στο Ταμείο 

Σύνταξης Νομικών και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και να καταβληθεί 

αντίστοιχα εισφορά της τάξης των 0.05% και 1% επί του κεφαλαίου της νέας 

εταιρίας. Τέλος, το έγγραφο πρέπει να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο

4. Όσον αφορά τις διατυπώσεις δημοσίευσης της συγχώνευσης, αυτές αφορούν 

την υποχρέωση κατάθεσης του θεωρημένου εγγράφου στο αρμόδιο 

Πρωτοδικείο και την εγγραφή της νέας εταιρίας στα βιβλία εταιριών αυτού. Η 

εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα αφ’ ης στιγμής καταχωρείται στα 

βιβλία.

5. Υποχρεωτικές υποβαλλόμενες δηλώσεις. Κατά τη συγχώνευση προσωπικής 

εταιρίας αυτή υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση 

εισοδήματος μέσα σε 31/2 μήνες από τα κλείσιμό της αν αυτή τηρεί βιβλία Γ' 

κατηγορίας ή αλλιώς σύμφωνα με το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις 

διάστημα. Εκτός αυτού οφείλει να υποβάλλει και δήλωση μεταβολής 

σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν1642/86. Οι δηλώσεις αυτές και ο τακτικός 

φορολογικός έλεγχος θα χρησιμεύσουν στη ΔΟΥ στον έλεγχο της υπεραξίας 

των υπό συγχώνευση εταιριών εφόσον η εκτίμηση των περιουσιακών 

στοιχείων δεν γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 9 αλλά από τους ίδιους 

τους επιχειρηματίες. Κάθε κέρδος ή ωφέλεια που θα προκόψει από την 

μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων μετά από έλεγχο της ΔΟΥ θα 

φορολογηθεί με συντελεστή 20%

6. Ο προσδιορισμός της υπεραξίας από τα όργανα της ΔΟΥ κατά τον έλεγχο 

γίνεται με πλήρη ελευθερία στον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων καθότι δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις που να 

ρυθμίζουν το θέμα αυτό πλην των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και 

των αντιστοίχων μεθόδων που εφαρμόζονται σε ανάλογες περιπτώσεις πχ
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μέθοδοι εκτίμησης εσωτερικής αξίας των μετοχών των ΑΕ). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στα στοιχεία που εκτιμούνται είναι και η φήμη και πελατεία 

της επιχείρησης.

7. Τέλος,. με το πέρας της διαδικασίας συγχώνευσης οι επιχειρήσεις που 

συγχωνεύονται οφείλουν να προσκομίσουν προς ακύρωση όλα τα τηρούμενα 

βιβλία και στοιχεία τους στην αρμόδια ΔΟΥ.

β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΕ

Οι δυνατές περιπτώσεις συγχώνευσης εταιριών σε ΕΠΕ είναι οι ακόλουθες:

■S Συγχώνευση δύο ή και περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων σε ΕΠΕ 

S Συγχώνευση δύο ή και περισσότερων προσωπικών εταιριών (ΟΕ ή ΕΕ) σε ΕΠΕ 

S Συγχώνευση μιας ή περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων και μιας ή 

περισσότερων προσωπικών εταιριών (ΕΕ ή ΟΕ) σε ΕΠΕ 

S Συγχώνευση μιας ή περισσότερων ΕΠΕ και ατομικής επιχείρησης ή 

προσωπικής εταιρίας (ΟΕ ή ΕΕ) σε ΕΠΕ

S Συγχώνευση δύο ή περισσότερων ΕΠΕ είτε με σύσταση άλλης ΕΠΕ είτε με 

απορρόφηση από μια ΕΠΕ άλλης ή άλλων ΕΠΕ.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή στα είδη των δυνατών συγχωνεύσεων που 

περικλείονται σε σχετικά νομοθετικά διατάγματα, μόνο η τελευταία περίπτωση χρίζει 

γνησιότητας σύμφωνα με τον Ν3190/55. Οι λοιπές περιπτώσεις συγχωνεύσεων σε ΕΠΕ 

περικλείονται ρητά στις διατάξεις των 2197/72 και 2166/93 που αφορούν φορολογικά 

κίνητρα προς συγχώνευση εταιριών σε ΕΠΕ και ΑΕ και είναι καταχρηστικές 

συγχωνεύσεις.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις συγχωνεύσεων η mo ενδιαφέρουσα είναι η τελευταία. 

Επειδή η διαδικασία συγχωνεύσεως εφαρμόζεται καθ ‘ όλα παραπλήσια σε όλες τις 

περιπτώσεις, θα αρκεστούμε στην περιγραφή της διαδικασίας της συγχώνευσης ΕΠΕ 

σε ΕΠΕ.

1. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συγχώνευση πρέπει να ληφθεί αρχικά η 

απόφαση από τη γενική συνέλευση της εταιρίας. Οι διαχειριστές της 

συγχώνευσης θα πρέπει να συντάξουν κάποια έκθεση στην οποία θα 

αναφέρονται οι διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την επικείμενη 

συγχώνευση και οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται συμφέρουσα η πράξη της 

συγχώνευσης. Η γενική συνέλευση όσων ΕΠΕ εμπλέκονται στη συγχώνευση

Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας
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πρέπει να εγκρίνει την απόφαση αλλιώς δεν είναι δυνατή η πραγματοποίησή 

της. Στην περίπτωση όμως συγχώνευσης με απορρόφηση ΕΠΕ από άλλη ΕΠΕ 

πρέπει η μεν άπορροφούμενη να εγκρίνει την απορρόφησή της και η δε 

απορροφούσα να εγκρίνει την απορρόφηση της άλλης ΕΠΕ. Η απόφαση για 

την πραγματοποίηση της συγχώνευσης θα ληφθέί μόνο με πλειοψηφώ του 

όλου αριθμού των εταίρων που αντιστοιχούν στα^ του εταιρικού κεφαλαίου 

σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν3190/55.

2. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στοιχείων για τη συγχώνευση 

από τους διαχειριστές πρέπει να παρουσιαστεί η έκθεση εκτίμησης των 

περιουσιακών στοιχείων όπως αυτή θα έχει τελεστεί από την επιτροπή του 

άρθρου 9. Η έκθεση αυτή θα ακολουθήσει την τυπική διαδικασία της αίτησης 

προς την οικεία Νομαρχία και θα δημοσιευτεί ως έχει στην εφημερίδα της 

κυβέρνησης

3. Στην περίπτωση αυτή της συγχώνευσης πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες 

διαδικασίες δημοσιότητας: δημοσίευση περίληψης της απόφασης των υπό 

συγχώνευση εταιριών στην εφημερίδα της κυβέρνησης καθώς και δύο φορές 

δημοσίευση σε μια ημερήσια πολιτικού περιεχομένου εφημερίδα επιλογής των 

εταιριών. Μετά την πάροδο 2 μηνών από τη δημοσίευση αυτή και εφόσον 

κανένας από τους εταίρους δεν διατύπωσε εγγράφως ενστάσεις, η διαδικασία 

της συγχώνευσης μπορεί να συνεχιστεί ομαλά.

4. Το επόμενο στάδιο στη διαδικασία αφορά την υπογραφή της 

συμβολαιογραφικής πράξης. Για να γίνει αυτό πρέπει να συγκεντρωθούν τα 

ακόλουθα στο συμβολαιογράφο: τα φύλλα των εφημερίδων στα οποία έγινε η 

δημοσίευση της συγχώνευσης και των στοιχείων των εκτιμητικών επιτροπών, 

επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων των υπό 

συγχώνευση ΕΠΕ στα οποία φαίνεται ότι η συγχώνευση έγινε πλειοψηφικά 

δεκτή και όποιο άλλο έγγραφο που σχετίζεται με τη συγχώνευση (πχ απόφαση 

δικαστηρίου που εγκρίνει την συγχώνευση παρά τις ενστάσεις δανειστών κτλ). 

Στο συμβόλαιο πρέπει να περιλαμβάνεται και ολόκληρο το καταστατικό της 

νέας εταιρίας. Σύμφωνα με το Ν3190/55 το ύψος του κεφαλαίου της νέας ΕΠΕ 

πρέπει να ανέρχεται σε 6 εκατ. δραχμές ενώ εάν η συγχώνευση έγινε με 

εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ2197/20 ή του Ν2166/93 σε 50 εκατ. δραχμές.

5. Κατά τον ίδιο τρόπο με τις άλλες συγχωνεύσεις και μετατροπές που 

περιγράφηκαν πραγματοποιούνται και οι θεωρήσεις του καταστατικού από τις
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διάφορες αρχές. Έτσι, έχουμε διαδοχικά την προσκόμισή του στην αρμόδια 

ΔΟΥ για πληρωμή 1% του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων μέσα σε 15 

ημέρες από την υπογραφή του συμβολαίου, (ο φόρος υπολογίζεται επί του 

ύψους του κεφαλαίου της νέας ΕΠΕ αφότου αφαιρεθούν τα κεφάλαια των ΕΠΕ 

που συγχωνεύονται) και κατόπιν την προσκόμισή του στα Ταμεία Συντάξεως 

Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων όπου θα πληρωθεί αντίστοιχα 0.05% και 

1% επί του κεφαλαίου. Τέλος, το θεωρημένο από τις παραπάνω αρχές έγγραφο 

θα προσκομιστεί στο Επιμελητήριο όπου και θα του δοθεί το δικαίωμα χρήσης 

της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της ΕΠΕ.

6. Η δημοσιότητα της συγχώνευσης έχει δύο σκέλη. Το ένα θα αφορά την νέα 

ΕΠΕ που θα προκύψει από τη συγχώνευση και το άλλο τις υπό συγχώνευση 

ΕΠΕ. Όσον αφορά την νέα ΕΠΕ πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: 

Πρώτον, στο Πρωτοδικείο στο Μητρώο ΕΠΕ και δεύτερον, στην εφημερίδα 

της κυβέρνησης, όπου δημοσιεύονται τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας με 

κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου και συνοδεύεται 

από παράβολο δημοσίου ταμείου και γραμμάτιο είσπραξης εισφοράς υπέρ 

ΤΑΠΕΤ . Όσον αφορά τις υπό συγχώνευση ΕΓΙΕ, κάθε συγχωνευόμενη ή 

απορροφούμενη ΕΠΕ οφείλει να υποβάλλει στο Πρωτοδικείο επικυρωμένο 

ανιάγραφο του συμβολαίου συγχώνευσης έτσι ώστε στα βιβλία του 

Πρωτοδικείου να επέλθει ο ‘θάνατός’ της. Τέλος, οφείλει να δημοσιεύσει στο 

τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ στην εφημερίδα της κυβέρνησης ανακοίνωση λύσεώς της.

7. Η απόκτηση προσωπικότητας της νέας ΕΠΕ θα έλθει μόνο μετά από την 

ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών και οι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματα των υπό συγχώνευση ΕΠΕ περιέρχονται στην νέα ΕΠΕ, έχουμε 

δηλαδή καθολική διαδοχ-ή γνήσιας μορφής συγχώνευσης (7ΐχ οι εκκρεμείς δίκες 

συνεχίζονται)

γ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67-77 του ΚΝ 2190/20 γίνονται οι 

συγχωνεύσεις ΑΕ που ορίζονται με αυστηρούς διαδικαστικούς τύπους. Σύμφωνα με το 

άρθρο 68 υπάρχουν δύο τρόποι συγχώνευσης ΑΕ: Η συγχώνευση με απορρόφηση και η 

συγχώνευση με σύσταση νέας ΑΕ
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΑΕ

1. Οι απορροφούμενες μόνο εταιρίες στη συγχώνευση με απορρόφηση και όλες οι 

συγχωνευόμενες εταιρίες στη συγχώνευση με σύσταση νέας ΑΕ λύονται και παύουν να 

υφίστανται ως νομικά πρόσωπα, χωρίς, όμως, να ακολουθήσει εκκαθάριση. Όλα τα 

στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού τους μεταβιβάζονται στην απορροφούσα (α 

περίπτωση) ή στη νέα από την συγχώνευση προκύπτουσα ΑΕ (β περίπτωση)

2. Η νέα εταιρία που θα προέλθει από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων ΑΕ θα έχει 

μετοχικό κεφάλαιο ίσο με το σύνολο των καθαρών θέσεων των υπό συγχώνευση ΑΕ, 

το οποίο θα εμπεριέχεται σε ανάλογο αριθμό μετοχών. Τις μετοχές αυτές εκδίδει η νέα 

ΑΕ και διανέμει στους δικαιούχους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών κατά την 

αναλογία που προβλέπει η σύμβαση συγχώνευσης. Στη συγχώνευση με απορρόφηση, 

τα περιουσιακά στοιχεία των απορροφούμενων εταιριών μεταβιβάζονται στην 

απορροφούσα - της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται ανάλογα - και για το ποσό 

της αύξησης του κεφαλαίου εκδίδονται νέες μετοχές που δίνονται στους μετόχους των 

απορροφώμενων εταιριών. Στην ειδική περίπτωση της κατοχής του 100% του 

κεφαλαίου δεν επέρχεται φυσικά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως δεν 

εκδίδονται νέες μετοχές. Στην περίπτωση της εξαγοράς, όπου οι εξαγοραζόμενες 

εταιρίες μεταβιβάζουν το ενεργητικό και παθητικό τους έναντι αποδόσεως στους 

μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών του αντιτίμου των δικαιωμάτων τους σε 

χρήμα, δεν έχουμε επίσης αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς ούτε έκδοση 

νέων μετοχών.

3. Η συγχώνευση ΑΕ είτε γίνεται με απορρόφηση είτε γίνεται με σύσταση νέας ΑΕ 

γίνεται πάντα με τη διαδικασία του ΚΝ2190/20. Ωστόσο, αν η συγχώνευση γίνει μόνο 

με τις διατάξεις αυτές, η τυχόν υπεραξία που θα προκύψει φορολογείται και οφείλεται, 

αν υπάρχουν, φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Έτσι, όταν συντρέχουν οι προϋτιοθέσεις 

που απαιτούνται από τον ΝΔ 1297/72 ή του Ν 2166/93 τότε επιτυγχάνονται 

φορολογικές ελαφρύνσεις οι οποίες καθιστούν την πράξη της συγχώνευσης ανώδυνη 

φορολογικά.
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γΐ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΥΟ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Στη συγχώνευση με απορρόφηση μία ή περισσότερες ΑΕ (που καλούνται 

απορροφούμενες) διαλύονται, δεν ακολουθεί εκκαθάριση αυτών, παύουν να υπάρχουν 

ως νομικά πρόσωπα, και το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) 

μεταβιβάζεται σε άλλη (που καλείται απορροφούσα), ενώ στους μετόχους των 

απορροφούμενων εταιριών δίνονται μετοχές της απορροφούσας και ενδεχομένως ένα 

χρηματικό ποσό. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής 

αξίας των μετοχών, που αποδίδονται στους μετόχους των απορροφούμενων εταιριών 

και αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της 

εισφερόμενης περιουσίας αυτών των εταιριών (άρθρο 68 ΚΝ2190/20). Από τη διάταξη 

αυτή προκύπτει ότι συγχώνευση ΑΕ με απορρόφηση μπορεί να γίνει όταν συντρέχουν 

οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να υφίσταται ΑΕ που αποκτά τις περιουσίες άλλης ή άλλων ΑΕ 

Πρέπει να υφίσταται μια ΑΕ η οποία να αποκτά κατά κυριότητα το σύνολο της 

περιουσίας μιας ή περισσότερων ΑΕ, η οποία ονομάζεται απορροφούσα. Η εταιρία 

αυτή πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο της συγχώνευσης για να υπάρχει αυτή η 

μορφή συγχώνευσης.

Να υφΐστανται μια ή περισσότερες εταιρίες που να εξαφανίζονται με τη συγχώνευση 

Κατά το χρόνο της συγχώνευσης πρέπει να υφίστανται μία ή περισσότερες άλλες ΑΕ, 

οι οποίες λύονται και, χωρία να υπαχθούν σε εκκαθάριση, μεταβιβάζουν ολόκληρη την 

περιουσία τους στην απορροφούσα. Ο νόμος δεν αξιώνει οι απορροφούμενες εταιρίες 

να είναι ομοειδείς με την απορροφούσα ή να έχουν τα αυτά με εκείνη χαρακτηριστικά 

ή την αυτή έδρα.

Να γίνεται μεταβίβαση στην απορροφούσα του συνόλου της περιουσίας 

Οι απορροφούμενες εταιρίες πρέπει να μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους. 

Δεν είναι δυνατό να απορροφηθεί τμήμα της εταιρίας και κατά το υπόλοιπο η εταιρία 

να εξακολουθεί να λειτουργεί

Αύξηση του κεφαλαίου της απορροφούσας με έκδοση νέων μετοχών
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Η απορροφούσα εταιρία, έναντι της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας 

που απορροφά δίνει στους μετόχους νέες μετοχές. Δεν είναι νοητή η απορρόφηση 

εταιρίας, χωρίς αύξηση του κεφαλαίου της απορροφούσας και παράδοση νέων μετοχών 

στους μετόχους της απορροφούμενης.

Η διαδικασία της συγχώνευσης ΑΕ με απορρόφηση είναι η ακόλουθη:

Ι.Κατάρτιση εγγράφου σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως και Εκθέσεων ΔΣ των 

συγχωνευόμενων εταιριών για το σχέδιο αυτό.

Στο πρώτο στάδιο που ακολουθεί τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις μεταξύ των προς 

συγχώνευση εταιριών υπάγονται οι ακόλουθες ενέργειες:

S Τα ΔΣ των προς συγχώνευση εταιριών καταρτίζουν σχέδιο σύμβασης. Το 

σχέδιο σύμβασης περιέχει συνοπτικά: την ειδικότερη μορφή, την επωνυμία, 

την έδρα και των αριθμό μητρώων των εταιριών, τη σχέση ανταλλαγής των 

μετοχών, τις διατυπώσεις παράδοσης των νέων μετοχών που εκδίδει η 

απορροφούσα, την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές που παραδίδονται 

στους μετόχους παρέχουν κάθε δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, την 

ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των απορροφούμενων εταιριών 

θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας, τα δικαιώματα 

που εξασφαλίζει η απορροφούσα εταιρία στους μετόχους που έχουν ειδικά 

δικαιώματα στην αποροφούμενη εταιρία, καθώς και στους κατόχους άλλων 

τίτλων πλην μετοχών και τέλος, όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που 

ενδεχομένως παρέχονται στα μέλη του ΔΣ και τους τακτικούς ελεγκτές.

S Το ΔΣ καθεμιάς από τις προς συγχώνευση εταιρίες καταρτίζει έκθεση 

επεξηγήσεως και δικαιολογήσεως από νομική και οικονομική άποψη του 

σχεδίου σύμβασης, η οποία υποβάλλεται στη ΓΣ..

■S Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και οι εκθέσεις των ΔΣ υποβάλλονται σε 

δημοσιότητα . Ειδικότερα το σχέδιο σύμβασης καταχωρείται στο MAE 

καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρίες και περίληψη για την καταχώρηση 

ατή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η έκθεση του ΔΣ καθεμιάς 

εταιρίας καταχωρείται μόνο στο MAE και δε δημοσιεύεται
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2. Εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των 

συγχωνευομένων εταιριών από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

Η επιτροπή του άρθρου 9 κατόπιν αίτησης στο Υπουργείο Εμπορίου, εκτιμά την αξία 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της απορροφούσας και των 

απορροφουμένων εταιριών καθώς επίσης και τους όρους που περιλαμβάνονται στο 

σχέδιο της σύμβασης. Ειδικότερα ο νόμος απαιτεί όπως στην έκθεση αυτή αναλύεται 

και δικαιολογείται η σχέση ανταλλαγής των μετοχών και γίνεται δήλωση για το αν οι 

μέθοδοι που ακολουθήθηκαν είναι κατάλληλες για την συγκεκριμένη περίπτωση ή για 

το αν εμφανίστηκαν ειδικές δυσχέρειες στην εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.

Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται ‘ η αξία της εισφερόμενης 

εταιρικής περιουσίας στο σύνολό της για τη μεταβολή του κεφαλαίου της 

απορροφούσας εταιρίας την οποία συνεπάγεται η συγχώνευση και τα στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 9’ ήτοι:

S Περιγραφή της κάθε μεθόδου εισφοράς 

■/ Περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν 

•S Πιστοποίηση εάν οι αξίες, που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων 

αποτίμησης, αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών 

που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών.

Όσον αφορά τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, αυτή καθορίζεται ελεύθερα από τους 

μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών και αναγράφεται όπως ειπώθηκε στη 

σύμβαση συγχώνευσης. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων καλείται όχι να καθορίσει, αλλά 

να εκφράσει απλά τη γνώμη της αν η σχέση αυτή είναι δίκαιη και λογική. Επιβάλλεται 

να τονίσουμε ότι ο νόμος δεν επιβάλλει η σχέση ανταλλαγής να είναι ανάλογη με την 

πραγματική καθαρή θέση των συγχωνευόμενων εταιριών. Μια τέτοια σχέση 

ενδεχομένως να μην είναι δίκαια και λογική και ασφαλώς δεν είναι στις περιπτώσεις 

που συγχωνεύονται επιχειρήσεις των οποίων η συνεισφορά στα μελλοντικά κέρδη της 

νέας εταιρίας δεν είναι ανάλογη προς την καθαρή περιουσία καθεμιάς εταιρίας. Αυτός 

είναι ακριβώς ο λόγος που ο νόμος αφήνει στους συμβαλλόμενους τον προσδιορισμό 

της σχέσης αυτής.

3. Δημοσίευση του σχεδίου συμβάσεως σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα και 

παροχή εγγυήσεων στους πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιριών
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Το σχέδιο σύμβασης της συγχώνευσης μετά την κατάρτισή του στα MAE των 

συγχωνευόμενων εταιριών, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα. 

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτή, οι πιστωτές των συγχωνευόμενων 

εταιριών έχουν δικαίωνα να ζητήσουν να πάρουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος. Οι αντιρρήσεις που τυχόν 

προβάλλουν οι πιστωτές κατά της συγχώνευσης εκδικάζονται από το Μονομερές 

Πρωτοδικείο της έδρας οποιοσδήποτε από τις αιτούσες εταιρίες. Επειδή γενικότερα η 

λύση των συγχωνευόμενων εταιριών χωρίς αυτές να τίθενται στο στάδιο της 

εκκαθάρισης αποτελεί δυσμένεια για τους πιστωτές, ο νόμος επιθυμεί να εξασφαλίσει 

τα συμφέροντα αυτών, οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν πριν από τη δημοσίευση 

του σχεδίου συμβάσεως σε οικονομική εφημερίδα. Η διασφάλιση των πιστωτών 

επιβάλλεται γιατί η θέση ορισμένων από αυτούς από άποψη εξασφάλισης είναι δυνατό 

να καταστεί χειρότερη με τη συγχώνευση.

Ο νόμος με τη διάταξη του άρθρου 70 ορίζει ότι μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση 

της σύμβασης, οι παραπάνω πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο δημοσίευσης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν 

επαρκείς εγγυήσεις για την κανονική είσπραξη των απαιτήσεών τους εφόσον 

συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για να αποκλειστεί η περίπτωση

καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος των πιστωτών περί προβολής ενστάσεων 

κατά της συγχώνευσης, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα στην οφειλέτρια εταιρία, αλλά 

και σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες εταιρίες, να καταφύγει με αίτησή της στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο και να ζητήσει να επιτραπεί η συγχώνευση παρά τις 

αντιρρήσεις των πιστωτών.

Αν υπάρχουν ομολογιούχοι δανειστές, τουλάχιστον σε μια από τις συγχωνευόμενες 

εταιρίες, η απόφαση για συγχώνευση απαιτεί έγκριση των δανειστών αυτών. Η έγκριση 

παρέχεται με απόφαση που λαμβάνεται σε συγκροτούμενη μόνο για την παροχή της 

έγκρισης αυτής συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών με τα ποσοστά απαρτίας που 

προβλέπει το άρθρο 29 και 31. Σε περίπτωση μη έγκρισης της απόφασης για 

συγχώνευση από την προηγούμενη ειδική συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών, 

εφαρμόζονται εντελώς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν τις αντιρρήσεις των 

πιστωτών. Στους κομιστές άλλων, εκτός μετοχών, τίτλων από τους οποίους απορρέουν 

ειδικά δικαιώματα, παρέχονται από την απορροφούσα εταιρία δικαιώματα τουλάχιστον 

ισοδύναμα με εκείνα που είχαν στην απορροφούμενη εταιρία εκτός αν κάθε κομιστής 

ενέκρινε την τροποποίηση των δικαιωμάτων του.
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4, Έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης από τις γενικές συνελεύσεις των 

συγχωνευόμενων εταιριών

Ο νόμος ορίζει με τη διάταξη του άρθρου 72 ότι για τη συγχώνευση απαιτείται 

απόφαση της ΓΣ καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρίες. Η απόφαση αυτή, αφορά 

την έγκριση του σχεδίου σύμβασης της συγχώνευσης, και κατά περίπτωση, τις 

τροποποιήσεις του καταστατικού για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. Η 

απόφαση της ΓΣ αποτελεί τη βούληση της εταιρίας για την κατάρτιση της σύμβασης 

που έχει γίνει κατά βάση δεκτό από όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρίες και το οποίο 

καθορίζει τουλάχιστον τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης. Η εκτέλεση της απόφασης 

της συνέλευσης δεν μπορεί να γίνει από κανένα άλλο όργανο παρά από το ΔΣ, το 

οποίο όμως μόνο εκπροσωπεί την εταιρία στις σχέσεις της με τους τρίτους και δε 

δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους της απόφασης της συνέλευσης. Δικαιούται, 

όμως, να συγκαλέσει νέα ΓΣ εάν τα γεγονότα το επιβάλλουν. Αναφορικά με το 

δικαίωμα σύγκλησης της ΓΣ, τη συγκρότηση και τη δημιουργία αυτής, τον τρόπο 

λήψης αποφάσεων και το κύρος αυτών ισχύουν οι γενικές διατάξεις του νόμου. 

Επισημαίνονται ιδιαίτερα:

Οι διατάξεις του άρθρου 29 και του 31, οι οποίες για τη λήψη απόφασης συγχώνευσης 

απαιτούν τη μείζονα απαρτία (2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) και τη 

μείζονα πλεισψηφία (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Τέλος, ο 

νόμος επιθυμεί να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των επιμέρους κατηγοριών μετόχων και 

ορίζει ότι αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, η απόφαση της ΓΣ για τη 

συγχώνευση τελεί υπό την έγκρισή της ή των κατ ‘ιδίαν κατηγοριών μετόχων των 

οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τη συγχώνευση.

5. Κατάρτιση συμβάσεως συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου

Η απόφαση της ΓΣ καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρίες εκφράζει τη βούληση 

αυτής για συγχώνευση σύμφωνα με ορισμένους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 

σύμβασης της συγχώνευσης. Ωστόσο η υλοποίηση της αποφάσεως αυτής, προϋποθέτει 

σύμπτωση των βουλήσεων των συγχωνευόμενων εταιριών, δηλαδή προϋιωθέτει 

κατάρτιση της σύμβασης. Συμβαλλόμενοι, προκειμένου για συγχώνευση με 

απορρόφηση, είναι η απορροφούσα και η απορροφούμενη. Η ΑΕ, για σύναψη 

σύμβασης συγχώνευσης εκπροσωπείται από το ΔΣ αυτής ή από ένα ή περισσότερα
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μέλη αυτού ή από άλλα πρόσωπα στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά μπορούν 

νόμιμα να συνάψουν και τη σύμβαση συγχώνευσης. Το ΔΣ , εφόσον επιτρέπει 

σχετικώς το καταστατικό, μπορεί ακόμη και με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτήσει 

ένα μέλος αυτού ή άλλο πρόσωπο για τη σύναψη της σύμβασης που αποφασίστηκε από 

τη ΓΣ των μετόχων.

Με τη σύμβαση της συγχώνευσης με απορρόφηση, μεταβιβάζεται ολόκληρη η 

περιουσία της απορροφούμενης εταιρίας στην απορροφούσα, η οποία αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να παραδώσει στους μετόχους της απορροφούμενης νέες μετοχές αυτής 

σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, και ενδεχομένως έναντι εισπράξεως 

από αυτούς ενός χρηματικού ποσού -και γενικά σύμφωνα με τους όρους που έχουν 

περιληφθεί στο σχέδιο σύμβασης. Η σύμβαση συγχώνευσης καταρτίζεται πάντα με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

του Ν1599/86 των ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών ότι δεν προβλήθηκαν εκ μέρους 

των πιστωτών αντιρρήσεις

6. Έγκριση της συγχώνευσης από τον Υπουργό Εμπορίου και Δημοσιότητα της 

συγχώνευσης

Για τη συντέλεση της συγχώνευσης πρέπει να εγκριθούν από τον Υπουργό Εμπορίου: 

α) Οι αποφάσεις των ΓΣ των εταιριών για συγχώνευση και β) Η σύμβαση συγχώνευσης 

που συνήφθη μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιριών, που όπως είπαμε, καταρτίζεται 

με συμβολαιογραφικό έγγραφο και στην οποία επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου του Ν1599/86 ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις ή ότι τυχόν προκύπτουσες 

επιλύθηκαν. Η έγκριση του Υπουργού απαιτείται με οποιονδήποτε τρόπο κι αν έγινε η 

συγχώνευση. Ο Υπουργός παρέχει την άδεια ελέγχοντας το τυπικό μέρος της 

διαδικασίας και χωρίς να έχει το δικαίωμα να ελέγξει την σκοπιμότητα της 

συγχώνευσης. Η απόφαση του Υπουργού πρέπει να είναι δικαιολογημένη και σε κάθε 

περίπτωση υπόκειται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν1599/86, καθεμιά από τις συγχωνευόμενες 

εταιρίες πρέπει να υποβάλλει στη δημοσιότητα:

1. Την απόφαση της ΓΣ των μετόχων της, δηλαδή την απόφαση έγκρισης του 

σχεδίου συμβάσεως και κατά περίπτωση και τροποποίησης του καταστατικού 

της εταιρίας.

2. Τη σύμβαση συγχώνευσης

50



Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας

3. Την απόφαση Υπουργού για την έγκριση των αποφάσεων αυτών

Η δημοσιότητα πρέπει να γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 7β του νόμου, 

δηλαδή καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες οφείλει:

1 Να καταχωρήσει τα παραπάνω στοιχεία στο MAE της Νομαρχίας της 

έδρας της

2. Να δημοσιεύσει τα παραπάνω στοιχεία, με επιμέλεια της αρμόδια 

υπηρεσίας της Νομαρχίας και με δαπάνες της εταιρίας στο τεύχος ΑΕ και 

ΕΠΕ της εφημερίδας της κυβέρνησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Τα επερχόμενα με τη συγχώνευση αποτελέσματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 αφορούν : α) Τις συγχωνευόμενες εταιρίες, β) Τους μετόχους των συγχωνευόμενων 

εταιριών γ) Τους τρίτους (δανειστές, οφειλέτες και προσωπικό συγχωνευόμενων 

εταιριών)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις της και η μεταβίβαση αυτή γίνεται με καθολική διαδοχή. Ωστόσο, 

εφαρμόζονται οι κατά την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη 

μεταβίβαση ορισμένων στοιχείων. Για τη μεταβίβαση ορισμένων δικαιωμάτων της 

απορροφούμενης εταιρίας μπορεί να απαιτηθεί και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 

του καταστατικού της απορροφούσας.

Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο για κάθε ακίνητο της απορροφούμενης που 

συνεισφέρει στην απορροφούσα, είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση της κυριότητας.

Καταχώρηση στο οικείο Νηολόγιο για κάθε πλοίο της απορροφούμενης που 

συνεισφέρεται, είναι επίσης απαραίτητη.
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Η ευθύνη της απορροφούσας προς τους δανειστές της απορροφούμενης δεν 

περιορίζεται μέχρι το ύψος της αξίας της μεταβιβασθείσας περιουσίας της τελευταίας 

αλλά καταλαμβάνει ολόκληρη την περιουσία της απορροφούσας.

Οι εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης συνεχίζονται από την απορροφούσα χωρίς 

άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή.

Το τέλος της απορροφούσας επέρχεται από την κατά τα άνω καταχώρηση στο MAE 

της έγκρισης της συγχωνεύσεως

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Οι μέτοχοι της ή των απορροφούμενων εταιριών γίνονται μέτοχοι της απορροφούσας. 

Δηλαδή χάνουν τα μετοχικά τους δικαιώματα στην απορροφώμενη και αποκτούν τα 

ανάλογα ως μέτοχοι της απορροφούσας. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή των 

τίτλων στην αναλογία που έχει καθοριστεί. Κάθε μέτοχος της απορροφούμενης 

εταιρίας παραδίδει τις μετοχές αυτής που κατέχει και λαμβάνει τις αναλογούσες της 

απορροφούσας. Κατά το άρθρο 72, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η 

απόφαση της ΓΣ πρέπει να γίνει δεκτή και από τους κατόχους αυτών. Έτσι, στους 

προνομιούχους μετόχους της απορροφούμενης πρέπει να δοθούν νέες προνομιούχες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

α) δανειστές. Ένα από τα αποτελέσματα της συγχώνευσης είναι ότι από την τελείωσή 

της οι πιστωτές της απορροφούμενης εταιρίας καθίστανται πιστωτές της 

απορροφούσας. Κατά κανόνα μετά την συγχώνευση προκύπτουν ισχυρότερες εταιρίες 

με συνέπεια τη βελτίωση της θέσης των πιστωτών. Αυτό, όμως, δεν ισχύει πάντα και 

για το λόγο αυτό οι πιστωτές μπορούν να ζητήσουν εγγυήσεις όπως έχει ήδη 

αναφερθεί.

β)Οι οφειλέτες των απορροφούμενων εταιριών καθίστανται οφειλέτες της 

απορροφούσας.
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γ)Εργασιακές συμβάσεις με προσωπικό και τρίτους. Τόσο από τις διατάξεις του 

εργατικού δικαίου όσο και του κοινοτικού δικαίου, η προστασία των δικαιωμάτων του 

προσωπικού των συγχωνευομένων εταιριών είναι πλήρης.

h)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απορροφούσας εταιρίας. Εφόσον έχουμε αύξηση του 

κεφαλαίου της εταιρίας, είναι ανάγκη να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον 

ΚΝ2190/20 διαδικασίες που είναι οι εξής:

δ1)Πιστοποίηση της καταβολής αυξήσεως του κεφαλαίου σε ειδική συνεδρίαση του ΔΣ 

της απορροφούσας. Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός διμήνου από 

της τελειώσεως της συγχωνεύσεως

δ2)Εντός της δίμηνης αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του ΔΣ της απορροφούσας 

υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου ή την οικεία Νομαρχία 

αντίγραφο πρακτικού της άνω συνεδριάσεως

δ3)Δημοσίευση ανακοίνωσης στην εφημερίδα της κυβέρνησης για την καταχώρηση 

του πρακτικού συνεδριάσεως του ΔΣ της απορροφούσας στο MAE περί πιστοποιήσεως 

καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας, που επήλθε με 

τη συγχώνευση.

γ2. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΕ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Το νέο δίκαιο απαλλάσσει από ορισμένες διατυπώσεις τις συγχωνευόμενες με 

απορρόφηση εταιρίες , στις περιπτώσεις που αυτές συνδέονται με καθολική 

κεφαλαιακή δέσμευση, δηλαδή όταν η απορροφούσα είναι ο μοναδικός μέτοχος της 

απορροφούμενης, γιατί η πρώτη κατέχει το 100% των μετοχών της δεύτερης. Όταν 

υπάρχει μια τέτοια ολική εξάρτηση, η περιουσία της απορροφούμενης εταιρίας ανήκει, 

από οικονομική άποψη, καθολοκληρία στην απορροφούσα εταιρία και εμφανίζεται 

στον λογαριασμό ‘συμμετοχές σε επιχειρήσεις’. Για το λόγο αυτό, ο νόμος στη 

συγκεκριμένη περίπτωση απλοποιεί τη διαδικασία συγχώνευσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 78, ‘ η πράξη με την οποία μια ή περισσότερες 

εταιρίες μεταβιβάζουν, μετά τη λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το 

σύνολο της περιουσίας τους σε άλλη εταιρία, που κατέχει το σύνολο των μετοχών τους, 

είτε η ίδια είτε δια μέσου προσώπων που κατέχουν τις μετοχές στο όνομά τους αλλά
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για λογαριασμό της’, υπόκεινται στην απλοποιημένη διαδικασία συγχώνευσης που 

αναλύεται παρακάτω.

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι και στην εξεταζόμενη περίπτωση έχουμε 

συγχώνευση με απορρόφηση αφού μεταβιβάζεται στην απορροφούσα το σύνολο της 

περιουσίας της απορροφούμενης εταιρίας, χωρίς η τελευταία να διέρχεται από το 

στάδιο της εκκαθάρισης, με τη βασική διαφορά ότι η απορροφούσα δεν αυξάνει το 

κεφάλαιό της, αφού η απαίτησή της ως μετόχου της απορροφούμενης για νέες μετοχές 

αποσβένεται με την υποχρέωσή της για έκδοση και διανομή νέων μετοχών -η οποία 

υποχρέωση πηγάζει από την απορρόφηση. Εντούτοις, η παραπάνω διάταξη απαλλάσσει 

τις συγχωνευόμενες εταιρίες από ορισμένες διατυπώσεις υπό την προϋπόθεση ότι η 

απορροφούσα εταιρία είναι μητρική εταιρία και κυρία του συνόλου των μετοχών της 

θυγατρικής της εταιρίας, άσχετα αν ένα μέρος των μετοχών αυτών κατέχει τρίτο 

πρόσωπο, αλλά για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρίας

Οι διατυπώσεις που δεν απαιτούνται για τη συγχώνευση της μορφής αυτής είναι οι 

εξής:

α. Δεν απαιτείται εκτίμηση των στοιχείων της απορροφούσας και απορροφούμενων 

εταιριών, επειδή δεν αυξάνεται το κεφάλαιο της απορροφούσας και επομένως δεν 

εκδίδονται νέες μετοχές. Για να υπαχθεί όμως στις ευεργετικές διατάξεις του 

Ν 12.997/72, απαιτείται εκτίμηση της περιουσίας των εταιριών από την Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων

β. Δεν απαιτείται αναγκαία να ληφθούν αποφάσεις από τις γενικές συνελεύσεις των 

εταιριών, εφόσον τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο

1. Κατάρτιση σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης & Δημοσιότητα αυτού

Τα ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών καταρτίζουν σχέδιο σύμβασης στο οποίο δεν 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 69. Το 

σχέδιο υποβάλλεται από κάθε μία από τις υπό συγχώνευση εταιρίες στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας. Εφόσον τηρηθούν οι 7φθϋποθέσεις που επιβάλλει το άρθρο 78, δεν 

απαιτείται απόφαση των ΓΣ για την έγκριση του σχεδίου. Συνεπώς, σε μια τέτοια 

περίπτωση δεν απαιτείται η κατάρτιση εκθέσεων των ΔΣ των συγχωνευόμενων 

εταιριών και καταχώρηση αυτών στα μητρώα ΑΕ. Σε περίπτωση όμως που δεν 

τηρηθούν οι προϋποθέσεις που επιβάλλει το άρθρο 78, οπότε απαιτείται απόφαση των 

ΓΣ των συγχωνευόμενων εταιριών, πρέπει να δεχθούμε ότι επιβάλλεται η κατάρτιση
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εκθέσεων των ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών, προκειμένου να υποβληθούν στις 

ΓΣ, καθώς επίσης και καταχώρηση αυτών στα MAE. Το σχέδιο σύμβασης είναι 

παρόμοιο με αυτό στην περίπτωση της απλής απορρόφησης.

2. Εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 

απορροφούμενης εταιρίας

Ο Ν2190/20 δεν απαιτεί στην εξεταζόμενη μορφή συγχώνευσης εκτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών, όπως απαιτεί στην κοινή 

συγχώνευση με απορρόφηση. Ο αναπτυξιακός φορολογικός Ν1297/72 εντούτοις, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η υπεραξία συγχωνεύσεως και να αναβληθεί η φορολογία 

αυτής, απαιτεί τη διενέργεια απογραφής και την εκτίμηση της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων. Έτσι, κατά κανόνα, οι απορροφούμενες θυγατρικές εταιρίες ζητούν 

την εκτίμηση της αξίας της περιουσίας τους σύμφωνα με το άρθρο 9.

3. Παροχή εγγυήσεων στους πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιριών

Η απορροφούσα και οι συγχωνευόμενες εταιρίες στην εξεταζόμενη περίπτωση 

αποτελούν, από οικονομική άποψη, έναν και τον αυτό οργανισμό. Τα συμφέροντα, 

συνεπώς, των επιμέρους συγχωνευόμενων εταιριών δεν επηρεάζονται από τη 

συγχώνευση. Αντίθετα, επειδή οι συγχωνευόμενες εταιρίες συνιστούν, από οικονομική 

άποψη, ξεχωριστά νομικά πρόσωπα, η συγχώνευση αυτών σε ένα νομικό πρόσωπο, 

δυνατό να επηρεάσει τα συμφέροντα των πιστωτών των επιμέρους συγχωνευόμενων 

εταιριών. Για το λόγο αυτό τυγχάνει εφαρμογής και στην εξεταζόμενη μορφή 

συγχώνευσης το άρθρο 70 που προστατεύει τους πιστωτές, ομολογιούχους πιστωτές 

και τους κομιστές άλλων , πλην μετοχών, τίτλων.

4. Πληροφόρηση των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών

Οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιριών πρέπει καταρχήν να αποφασίσουν, 

συγκαλούμενοι σε γενική συνέλευση, για τη συγχώνευση των εταιριών και να λάβουν 

γνώση, ένα μήνα πριν τη συνέλευση, των σχετικών εγγράφων, εκτός από την έκθεση 

της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που στην συγκεκριμένη μορφή συγχωνεύσεως δεν 

απαιτείται από την Εμπορική Νομοθεσία. Εντούτοις για την απλούστευση της
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διαδικασίας, ο νόμος δεν ζητεί απόφαση της γενικής συνέλευσης τω εταιριών εφόσον 

τηρηθούν οι προϋποθέσεις.

5. Κατάρτιση σύμβασης Συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου

Στο συμβόλαιο που υπογράφεται προσαρτώνται οι υπεύθυνες δηλώσεις των ΔΣ των 

συγχωνευόμενων εταιριών ότι δεν προβλήθηκαν από τους πιστωτές των εταιριών 

αντιρρήσεις ή ότι αν αυτές προβλήθηκαν έχουν επιλυθεί. Η σύμβαση αυτή υπόκειται 

στις γνωστές διατυπώσεις δημοσιότητας

6. Έγκριση της συγχωνεύσεως από τον Υπουργό Εμπορίου και δημοσιότητα αυτής

Και στο στάδιο αυτό ακολουθούνται οι γνωστέ διαδικασίες όπως αυτές προβλέπονται 

από τα σχετικά διατάγματα για τη συγχώνευση με απλή απορρόφηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στην κατά τα άλλα 

πανομοιότυπη διαδικασία συγχώνευσης με απλή απορρόφηση. Αυτές είναι συνοπτικά: 

α. Μη αναγραφή στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της σχάσεως ανταλλαγής των 

μετοχών, των διατυπώσεων παράδοσης των νέων μετοχών και της ημερομηνίας από 

την οποία παρέχουν αυτές δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη 

β. Δεν απαιτείται έκθεση του ΔΣ με επεξηγήσεις για το σχέδιο συμβάσεως 

γ. Δεν απαιτείται έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

δ. Δεν έχει εφαρμογή η διάταξη που προβλέπει ευθύνη των μελών του ΔΣ της 

απορροφούμενης για κάθε πταίσμα έναντι των μετόχων κατά την προετοιμασία και 

πραγματοποίηση της συγχώνευσης, αφού μοναδικός μέτοχος της απορροφούμενης 

είναι η απορροφούσα.

ε. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, να μην υπάρξει απόφαση της ΓΣ καθεμιάς από τις 

συγχωνευόμενες εταιρίες για τη συγχώνευσή τους εφόσον συντρέχουν ορισμένες 

προϋποθέσεις.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΑ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Με την καταχώρηση της έγκρισης του Νομάρχη ή του Υπουργού Εμπορίου στα MAE 

ολοκληρώνεται η διαδικασία της συγχωνεύσεως και επέρχονται όλα τα αποτελέσματα 

που προβλέπει το άρθρο 75 του Ν2190/20 εκτός από το ότι ο μέτοχος των 

απορροφούμενων εταιριών, που είναι στην εξεταζόμενη περίπτωση η ίδια η 

απορροφούσα εταιρία, δεν μπορεί να γίνει μέτοχος του εαυτού της. Γι’ αυτό οι μετοχές 

της απορροφούμενης εταιρίας ακυρώνονται και δεν εμφανίζονται πια στο ενεργητικό 

του ισολογισμού της απορροφούσας, σε ιδιαίτερο λογαριασμό με τον τίτλο 

‘συμμετοχές σε επιχειρήσεις’, γιατί ο λογαριασμός αυτός εξαφανίστηκε και το 

υπόλοιπό του αντικαταστάθηκε με τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης που 

απόκτησε η απορροφούσα εταιρία.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΑ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ισχύει και στην εξεταζόμενη περίπτωση το άρθρο 77 του Ν2190/20.

γ3. ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατά το νόμο η εξαγορά μιας ή περισσότερων ανωνύμων εταιριών από μια άλλη 

ανώνυμη εταιρία εξομοιώνεται με απορρόφηση των εξαγοραζόμενων εταιριών από την 

εξαγοράζουσα. Πράγματι, η διάταξη του άρθρου 70 ορίζει ότι:

1. Τια την πράξη με την οποία μια ή περισσότερες ανώνυμες εταιρίες 

(εξαγοραζόμενες) μεταβιβάζουν, μετά από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει 

εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο της περιουσίας τους έναντι 

απόδοσης στους μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών του αντιτίμου των 

δικαιωμάτων τους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 69 έως 

και 77.

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως απορροφούμενες 

εταιρίες νοούνται οι εταιρίες που εξαφανίζονται και σαν απορροφούσα εταιρία 

εννοείται η εξαγοράζουσα’

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να συντρέχει περίπτωση εξαγοράς πρέπει:
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α) Ολόκληρη η περιουσία μιας ή περισσοτέρων ανώνυμων εταιριών (εξαγοραζόμενων) 

να μεταβιβάζεται σε άλλη ανώνυμη εταιρία (εξαγοράζουσα). Δεν νοείται εξαγορά 

άλλης εταιρίας χωρίς αυτή να λύεται. Απαιτείται μεταβίβαση του συνόλου της 

περιουσίας της εξαγοραζόμενης εταιρίας.

β) Το νομικό πρόσωπο της εξαγοραζόμενης εταιρίας παύει να υπάρχει και 

εξαφανίζεται. Το σημαντικό είναι ότι, ενώ η εταιρία λύεται,, δεν επακολουθεί 

εκκαθάριση αυτής , αλλά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της τη διαδέχεται η 

εξαγοράζουσα εταιρία.

γ) Οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων εταιριών δεν καθίστανται μέτοχοι της 

εξαγοράζουσας αλλά λαμβάνουν την αξία των μετοχών τους και λύεται η σχέση τους 

τόσο με την εξαγοραζόμενη όσο και με την εξαγοράζουσα εταιρία.

Η εξαγορά αποτελεί ουσιαστικά αγοραπωλησία που συντελείται μεταξύ 

εξαγοράζουσας και εξαγοραζόμενης εταιρίας. Η πρώτη καταβάλλει το αντίτιμο και η 

δεύτερη πωλεί το σύνολο της περιουσίας της. Διαφέρει συνεπώς, από τους δύο άλλους 

τρόπους συγχωνεύσεως και απλώς ως προς τις συνέπειες εξομοιώνεται με αυτούς.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79, επί εξαγοράς εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις των άρθρων 69-77. Αξιοσημείωτο είναι,ι ότι επί εξαγοράς δεν εφαρμόζονται 

οι παρεκκλίσεις που εισάγονται περί απορροφήσεως εταιρίας από άλλη που κατέχει το 

100% των μετοχών της. Γενικά, εφαρμόζονται και επί εξαγοράς με ορισμένες 

τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες λόγω της φύσεως της εξαγοράς. Έτσι: 

α) Στο σχέδιο της σύμβασης δεν αναγράφονται η σχέση ανταλλαγής των μετοχών, οι 

διατυπώσεις παράδοσης των νέων μετοχών, αφού δε γίνεται ανταλλαγή μετοχών και οι 

μετοχές της εξαγοραζόμενης εταιρίας δε συμμετέχουν στα κέρδη, 

β) Εφαρμόζονται και στην περίπτωση της εξαγοράς οι διατάξεις του άρθρου 70 που 

αναφέρονται στην εξασφάλιση πιστωτών και κατόχων τίτλων - πλην μετοχών, 

γ) Εφαρμόζεται και στην περίπτωση της εξαγοράς η διάταξη που αναφέρεται στην 

εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων

δ) Από τις υπόλοιπες διατάξεις που αναφέρονται στη συγχώνευση με απορρόφηση 

επισημαίνεται ότι δεν έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες διατάξεις του άρθρου 75:
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η παρ.ΐβ που ορίζει ότι οι μέτοχοί της ή των απορροφούμενων εταιριών γίνονται 

μέτοχοι της απορροφούσας εταιρίας και η παρ. 4 που καθορίζει τις περιπτώσεις που οι 

μετοχές της απορροφούσας εταιρίας δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της 

απορροφούμενης.

γ4. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΕ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΕ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 68 του Ν 2190/29 ‘συγχώνευση με σύσταση νέας 

εταιρίας είναι η πράξη με την οποία δύο ή περισσότερες εταιρίες, οι οποίες λύονται 

χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε ανώνυμη εταιρία, την οποία 

συνιστούν, το σύνολο της περιουσίας τους έναντι απόδοσης, στους μετόχους τους, των 

μετοχών εκδιδομένων από την νέα εταιρία και, ενδεχομένως, ενός χρηματικού ποσού 

σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αποδίδονται 

στους μετόχους των λυομένων εταιριών, και αθροιστικά με την αξία των μετοχών 

αυτών την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόμενης περιουσίας των εταιριών αυτών.’ 

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι συγχώνευση ανώνυμων εταιριών με σύσταση νέας 

ανώνυμης εταιρίας συντελείται όταν συντρέχουν τα ακόλουθα:

Να υφίστανται κατά το χρόνο της συγχώνευσης δύο τουλάχιστον ανώνυμες εταιρίες 

οι οποίες λύονται και χωρίς να ακολουθήσουν το στάδιο της εκκαθάρισης, 

μεταβιβάζουν το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις τους σε νέα ανώνυμη εταιρία την 

οποία ιδρύουν , και οι οποίες λυόμενες εταιρίες με τη συγχώνευση εξαφανίζονται ως 

ιδιαίτερα νομικά πρόσωπα.

Να δημιουργείται από τις εξαφανιζόμενες εταιρίες μια νέα ανώνυμη εταιρία στην 

οποία περιέρχονται τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό και υποχρεώσεις) των 

εταιριών αυτών, τις οποίες δηλαδή, διαδέχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους. Ο νόμος δεν αξιώνει η νέα εταιρία να έχει τον αυτόν με τις εξαφανιζόμενες 

εταιρίες σκοπό ούτε την αυτή έδρα.

Η νέα εταιρία, έναντι της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτά πρέπει να 

δίνει στους μετόχους των εταιριών αυτών μετοχές εκδόσεώς τους. Ο νόμος, όπως και 

στην περίπτωση της συγχώνευσης με απορρόφηση, προκειμένου να διευκολύνει στην
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αντιμετώπιση των διαφορών στις σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών των 

εξαφανιζόμενων εταιριών και της νέας εταιρίας, επιτρέπει την καταβολή σε μετρητά 

των διαφορών στρογγυλοποίησης, θέτοντας και στην προκειμένη περίπτωση ανώτατο 

όριο στο χρηματικό ποσό που επιτρέπεται να καταβάλλεται.

Κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 80 του ΚΝ 2190/20, η διαδικασία, που προβλέπεται 

από τα άρθρα 69-77 του ίδιου νόμου για τη συγχώνευση ανωνύμων εταιριών με 

απορρόφηση εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και στη συγχώνευση ανωνύμων εταιριών 

με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας. Φυσικά, όλα τα έγγραφα, που προβλέπουν οι 

διατάξεις των άρθρων 69-77 (σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, έκθεση ΔΣ ΑΕ, έκθεση 

επιτροπής εμπειρογνωμόνων, πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ και ΓΣ κτλ) θα είναι 

κατάλληλα τροποποιημένα και φραστικά προσαρμοσμένα. Η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι εντελώς αναλογική της προηγούμενης περίπτωσης και συνοπτικά 

είναι συνοπτικά η ακόλουθη:

1. Κατάρτιση σχεδίου συμβάσεως και δημοσιότητα αυτού

Η όλη διαδικασία της συγχώνευσης μπορεί να αρχίσει και με ανεπίσημες 

διαπραγματεύσεις μεταξύ στελεχών των υπό συγχώνευση εταιριών. Οπωσδήποτε σε 

κάποια στιγμή θα χρειαστεί να επισημοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές, για να 

προχωρήσουν και να καταλήξουν στην οριστική συμφωνία με εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών να 

συνέλθουν χωριστά και να εγκρίνουν την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων, 

εξουσιοδοτώντας το ή τα πρόσωπα που θα κάνουν τις διαπραγματεύσεις και που θα 

συντάξουν το σχέδιο σύμβασης της συγχώνευσης

2. Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης

Εφόσον ευδοκιμήσουν οι διαπραγματεύσεις, η συμφωνία για συγχώνευση θα πρέπει 

να περιληφθεί σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο, το λεγόμενο Σχέδιο Σύμβασης 

Συγχώνευσης. Τα μέλη του ΔΣ που έχουν εξουσιοδοτηθεί για να αναλάβουν τις 

διαπραγματεύσεις και τυπικές διαδικασίες της επικείμενης συγχώνευσης θα πρέπει να 

υπογράψουν το σχέδιο αυτό. Σε περίπτωση που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί 

συγκεκριμένα πρόσωπα από το ΔΣ, θα πρέπει όλο το ΔΣ να υπογράψει το έγγραφο.
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3. Έκθεση του ΔΣ επί της συγχώνευσης

Το ΔΣ κάθε ανώνυμης εταιρίας, ταυτόχρονα με την σύνταξη του σχεδίου συμβάσεως 

κάθε μιας από τις υπό συγχώνευση εταιρίες, οφείλει να καταρτίσει λεπτομερή έκθεση, 

στην οποία πρώτον θα επεξηγεί, δεύτερον θα δικαιολογεί τόσο από νομική όσο και από 

οικονομική άποψη το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και ειδικότερα τη σχέση 

ανταλλαγής μετοχών των υπό συγχώνευση εταιριών και τρίτον θα αναφέρει τυχόν 

ειδικές δυσχέρειες που εμφανίστηκαν ή ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτίμηση 

της επιτροπής.

Η έκθεση του ΔΣ καταχωρείται στο MAE και κατόπιν υποβάλλεται στη ΓΣ των 

μετόχων η οποία και θα εγκρίνει το σχέδιο της σύμβασης. Το σχέδιο εκτός από την 

δημοσίευση στο MAE θα πρέπει να δημοσιευτεί ως περιληπτική ανακοίνωση και στην 

εφημερίδα της κυβέρνησης.

4. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης και Έκθεσης από το Δ.Σ.

Προτού συνεχισθούν οι διαδικασίες, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης καθώς και η 

έκθεση του ΔΣ πρέπει να εγκριθούν σε ειδική συνεδρίαση από τα ΔΣ των εταιριών

5. Κατάθεση των δικαιολογητικών συγχωνεύσεως στην Εποπτεύουσα Αρχή. 

Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 9 & Δημοσιότητα Συγχώνευσης.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με την περίπτωση συγχώνευσης με 

απορρόφηση δηλαδή υποβάλλονται στη Νομαρχία τα ανώτερα δικαιολογητικά και 

ζητείται:

α. Καταχώρηση στο MAE του σχεδίου συμβάσεως της συγχώνευσης και της έκθεσης 

του ΔΣ

β. Ανακοίνωση για τη συγχώνευση με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

γ. Σύσταση της Επιτροπής του άρθρου 9 για εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. 

Όσον αφορά τη δημοσιότητα της συγχώνευσης αυτή συνοπτικά περιλαμβάνει: την 

καταχώρηση στο MAE όλων των Νομαρχιών που εποπτεύουν τη συγχώνευση του 

σχεδίου συμβάσεως, της έκθεσης του ΔΣ και του πρακτικού του ΔΣ που εγκρίνει τα 

ανωτέρω, τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την δημοσίευση σε
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μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα μέσα σε 10 μέρες από την καταχώρηση του 

σχεδίου στο MAE.

6. Διοικητική Έγκριση

Αφότου τελειώσουν οι παραπάνω διαδικασίες ακολουθούν τα εξής τελευταία βήματα 

για το τυπικό πέρας της συγχωνεύσεως:

α. Πραγματοποίηση της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων από την Επιτροπή και 

έκδοση της σχετικής έκθεσης αυτής.

β. Έγκριση του κειμένου της σύμβασης από τις γενικές συνελεύσεις των δυο υπό 

συγχώνευση εταιριών.

γ. Υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης

δ. Έγκριση με έκδοση απόφασης της συγχώνευσης από την Εποπτεύουσα Αρχή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Και στην εξεταζόμενη μορφή συγχώνευσης επέρχονται τα αποτελέσματα που αφορούν 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις εκκρεμείς δίκες κτλ όπως αυτά προβλέπονται 

από το άρθρο 75 του N2190/20 που αφορούν τη συγχώνευση με απορρόφηση.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ακυρότητα συγχωνεύσεως όπως αυτή προβλέπεται 

με το άρθρο 77 του ίδιου νόμου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων σε ανώνυμη εταιρία μπορεί να γίνει με βάση τις 

διατάξεις είτε μόνο του Ν2190/20 είτε του νόμου αυτού σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του ΝΔ1297/72 και τα άρθρα 1-5 του Ν2166/93. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση 

αποκλειστικά και μόνο του Ν2190/20 δεν παρέχονται κανενός είδους ευεργετικά 

πλεονεκτήματα ενώ στη δεύτερη, κατά το μετασχηματισμό παρέχονται διάφορα 

κίνητρα. Ανάλογα ισχύουν και για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων σε ΕΠΕ.
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΔ1297/72

Το ΝΔ 1297/72 έχει ως σκοπό να ενισχύσει την δημιουργία μεγαλύτερων και πιο 

εύρωστων οικονομικών μονάδων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, τα 

προβλήματα και στον ανταγωνισμό της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς. Οι διάφορες 

οικονομικές και παραγωγικές μονάδες συνενώνονται προκειμένου να πετύχουν 

ορθολογικότερη οργάνωση μέσω των φορολογικών κινήτρων που τους παρέχονται.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΔ1297/72

Τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται από τον ΝΔ1297/72 ισχύουν στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:

α) Επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής σε ΑΕ ή ΕΠΕ και ειδικότερα επί:

ν' Συγχώνευσης δύο ή περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων σε ΑΕ ή ΕΠΕ. 

ν' Συγχώνευσης δύο ή περισσότερων ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ ή ΕΠΕ. 

ν' Συγχώνευσης δύο ή περισσότερων ΕΠΕ ή ΕΠΕ με ατομική επιχείρηση ή 

προσωπικών εταιριών με σκοπό ίδρυση νέας ΕΠΕ ή ΑΕ. 

ν' Συγχώνευσης δύο ή περισσότερων ΑΕ ή ΑΕ με ατομική επιχείρηση ή 

προσωπική εταιρία ή ΕΠΕ με σκοπό ίδρυση νέας ΑΕ. 

ν' Μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας σε ΑΕ ή ΕΠΕ. 

ν' Μετατροπής ΕΠΕ σε ΑΕ.

β) Επί εισφοράς από λειτουργούσα μικτή επιχείρηση του βιομηχανικού της κλάδου σε 

ανώνυμη βιομηχανική εταιρία με προϋπόθεση ότι το καταβεβλημένο κεφάλαιο θα είναι 

τουλάχιστον 100.000.00δρχ.

γ) Επί συγχωνεύσεως δύο ή περισσότερων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων 

δ) Επί συγχωνεύσεως επιχειρήσεων που ανήκουν σε γεωργικές συνεταιριστικές 

οργανώσεις

Δεν εφαρμόζονται οι ευεργετικές διατάξεις όταν τελείται συγχώνευση με αλλοδαπές 

επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες από το ΝΔ 1297/72 φορολογικές διευκολύνσεις και 

απαλλαγές παρέχονται μόνο επί μετατροπής και συγχώνευσης ημεδαπών επιχειρήσεων, 

όχι και επί συγχώνευσης ημεδαπής με αλλοδαπή επιχείρηση.

Επίσης, δεν ισχύει η εφαρμογή του ΝΔ 1297/72 σε επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως 

ακινήτων, το αντικείμενο των εργασιών των οποίων είναι κατά κύριο λόγο η 

κατασκευή και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων- πλην ξενοδοχειακών
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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Για να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν1297/72 πρέπει -στη νέα επιχείρηση να 

μεταβιβάζεται:

•S Προκειμένου περί ατομικής επιχείρησης, ολόκληρη η περιουσία της 

επιχείρησης. Δεν απαιτείται δηλαδή η μεταβίβαση ολόκληρης της περιουσίας 

του ατόμου αλλά μόνο της επιχείρησής του 

S Προκειμένου περί εταιριών, ολόκληρη η εταιρική περιουσία που θεωρείται ένα 

ενιαίο σύνολο.

Σε εναρμόνιση με την ανωτέρω προϋπόθεση της μεταβίβασης ολόκληρης της 

περιουσίας της ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης ορίζεται ότι πρέπει τα μέλη των 

παλιών επιχειρήσεων να συμμετέχουν στη νέα εταιρία. Διευκρινίζεται ότι στη νέα ΑΕ 

ή ΕΠΕ δεν υπάρχει κώλυμα να συμμετάσχουν ως ιδρυτές και άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα αλλά στις εισφορές αυτών σε είδος ή χρήμα δεν έχουν εφαρμογή οι 

ευεργετικές διατάξεις του ΝΔ1297/72.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΔ1297/72.

Οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται με το ΝΔ 2197/72 είναι 

οι ακόλουθες:

1) Η υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση ή τη μετατροπή των επιχειρήσεων, 

η οποία διαπιστώνεται με απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των 

υπό μετατροπή ή συγχώνευση εταιριών δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος κατά το 

χρόνο της μετατροπής ή συγχώνευσης. Από την παραπάνω απογραφή και αποτίμηση 

των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της υπό μετατροπή ή συγχώνευσης 

επιχείρησης προκύπτει η πραγματική καθαρή θέση αυτής, ενώ από τα λογιστικά της 

βιβλία προκύπτει η λογιστική καθαρή της θέση. Η διαφορά αυτή των δύο αυτών 

μετοχών απεικονίζει την υπεραξία της επιχείρησης. Η υπεραξία αυτή θα εμφανιστεί σε 

λογαριασμούς τάξης της συγχωνεύουσας ή της νέας εταιρίας και θεωρείται ότι 

περιέρχεται σε αυτήν και φορολογείται κατά το χρόνο της με οποιονδήποτε τρόπο 

διαλύσεως αυτής. Η εν λόγω αναβολή της φορολογίας ισχύει για την υπεραξία τόσο 

από τα πάγια όσο και από τα εμπορεύσιμα στοιχεία.
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2) Τα εισφερόμενα ακίνητα στην συγχωνεύουσα ή συνιστώμενη εταιρία 

απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 1. 

Πιο συγκεκριμένα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων απαλλάσσονται:

S Τα ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στην μετατρεπόμενη ή 

συγχωνευόμενη επιχείρηση και χρησιμοποιούνται από αυτήν εφόσον 

αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της επιχείρησης επί μια 

πενταετία πριν τη συγχώνευση ή την μετατροπή 

S Τα ακίνητα που είχαν εισφερθεί κατά χρήση στη συγχωνευόμενη ή 

μετατρεπόμενη και αποδεδειγμένα είχαν χρησιμοποιηθεί για της ανάγκες της 

τουλάχιστον μια πενταετία πριν τη συγχώνευση ή τη μετατροπή.

Κατά τη διάρκεια της πενταετίας επιτρέπεται η συγχωνεύουσα ή συνιστώμενη εταιρία, 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το κύριο αντικείμενο των εργασιών της, να: 

εκμισθώνει ακίνητα και να εκποιεί τα αποκτώμενα λόγω της μετατροπής ή 

συγχώνευσης αποκτώμενα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν της εκποίησης 

θα χρησιμοποιηθεί μέσα σε 2 έτη από την εκποίηση για την απόκτηση άλλων 

ακινήτων ή παγίων στοιχείων ίσης τουλάχιστον αξίας τα οποία θα εξυπηρετούν τις 

ανάγκες της επιχείρησης ή για εξόφληση οφειλών από δάνεια τραπεζών, φορολογικών 

υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.

3) Απαλλαγή από κάθε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου υπέρ του δημοσίου ή εισφοράς υπέρ 

τρίτων της σύμβασης περί συγχώνευσης ή μετατροπής. Σχετικές πράξεις που χαίρουν 

αυτής της απαλλαγής είναι η εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, η 

μεταγραφή των πράξεων που απαλλάσσονται και η δημοσίευση της συγχώνευσης στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4) Αναβολή της φορολόγησης των αφορολόγητων κρατήσεων που έχουν σχηματίσει οι 

συγχωνευόμενες ή μετατρεπόμενες ή εισφέρουσες το βιομηχανικό τους κλάδο 

επιχειρήσεις μέχρι τον χρόνο λύσεως της συγχωνεύώμενης ή μετατρεπόμενης 

επιχείρησης.

5) Μεταφορά στη νέα επιχείρηση που προέρχεται από τη συγχώνευση ή την μετατροπή 

των κινήτρων για τον σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών υπό τις προϋποθέσεις 

και τους περιορισμούς που ισχύουν για τις συγχωνευθείσες ή μετατραπείσες κλπ
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επιχειρήσεις, στο μέτρο που δεν έγινε χρήση αυτών πριν από τη μετατροπή ή 

συγχώνευση.

6) Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού 10% στα κέρδη της πρώτης πενταετίας. 

Το κίνητρο αυτό παρέχεται μόνο επί συγχώνευσης βιοτεχνικών, βιομηχανικών, 

μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής -πλην ΑΕ 

- σε ομοειδή ΑΕ της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο να μην είναι κατώτερο των 

100.000.000δρχ. Το κίνητρο αυτό ίσχυσε μόνο για μια πενταετία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Για την παροχή των φορολογικών απαλλαγών που αναπτύχθηκαν μόλις προηγουμένως, 

ο νόμος με την διάταξη του άρθρου 4, θέτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Για την ΑΕ που προέρχεται από συγχώνευση ή μετατροπή ή απορροφά άλλες 

επιχειρήσεις : α) ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100.000.000δρχ. Επίσης, αν πρόκειται 

για εισφορά κλάδου ή τμήματος επιχείρησης, η απορροφούσα ή η συνιστώμενη ΑΕ 

πρέπει να έχει ελάχιστο κεφάλαιο 100.000.000δρχ. β) οι μετοχές της ΑΕ, που 

αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου πρέπει να είναι ονομαστικές στο 

σύνολό τους υποχρεωτικά για μια πενταετία και μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 75%, 

επίσης για μια πενταετία από τη συγχώνευση ή τη μετατροπή - με εξαίρεση τις μετοχές 

που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου από ΑΕ, της οποίας οι 

μετοχές είναι ανώνυμες.

2) Για την ΕΠΕ που προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση, οι προϋποθέσεις είναι: 

α) ελάχιστο κεφάλαιο 50.000.000δρχ. β) τα εταιρικά μερίδια , τα αντιστοιχούντα στην 

αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρίας θα 

είναι μη μεταβιβάσιμα σε ποσοστό 75% επί μια πενταετία από τη συγχώνευση ή τη 

μετατροπή.

3) Η απορροφούσα εταιρία να μην διαλυθεί πριν από την πάροδο μιας πενταετίας από 

τη συγχώνευση ή τη μετατροπή.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις αίρονται αυτοδικαίως οι 

απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται από το ΝΔ1297/72.

Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση συγχωνεύσεως ΑΕ ή ΕΠΕ ή ίδρυσης τέτοιων 

εταιριών από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων έχουν παράλληλη
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εφαρμογή οι διατάξεις του Ν2190/20 και του Ν3190/55 που αφορούν την σύσταση των 

εταιριών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO Ν2166/93

Με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του κοινοποιούμενου νόμου 2166/93 και με σκοπό 

την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία στη χώρα μας ισχυρών 

οικονομικών μονάδων ικανών να ανταποκριθούν στα ζητήματα που προκύπτουν από 

τη σύγχρονη τεχνική και οικονομική εξέλιξη, αφενός μεν παρατάθηκαν οι διατάξεις 

του ΝΔ 1297/72 για μετατροπές ή συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν λήξει 

και αφετέρου δημιουργήθηκε ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των 

επιχειρήσεων που θέλουν να συγχωνευτούν ή να μετατραπούν σε ΑΕ ή ΕΠΕ που 

διακρίνεται για την απλότητά του, τη συντομία του και την εξάλειψη των χρονοβόρων 

διαδικασιών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY Ν2166/93

Οι διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν2166/93 εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα 

οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή εταιρία ή ΕΠΕ.

2) Απορρόφησης επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη ημεδαπή ΑΕ ή 

ΕΠΕ.

3) Συγχώνευσης ΑΕ κατά την έννοια του άρθρου 82 του ΚΝ2190/20.

4) Διάσπασης ΑΕ κατά την έννοια του ιδίου άρθρου με την προϋπόθεση ότι οι 

διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ΑΕ.

5) Εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων 

της σε λειτουργούσα ΑΕ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY Ν2166/93

1)Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του 

ΚΒΣ και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
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2) Δεν γίνεται εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων από την Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή θέση αυτών. Με τη 

διαδικασία του Ν2166/93, απλώς οι μετασχηματιζόμενες εταιρίες συντάσσουν από την 

συμφωνημένη εταιρία ισολογισμό μετασχηματισμού. Τα στοιχεία του ισολογισμού 

αυτού θα αποτελόσουν τον ισολογισμό έναρξης της νέας εταιρίας. Ως συνέπεια αυτού, 

οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για το προκύψαν 

αποτέλεσμα με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού που έχει κλείσει.

4) Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υπό 

μετασχηματισμό ή το άθροισμα των μετασχηματιζόμενων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

εν λόγω νόμου, το κεφάλαιο της νέας εταιρίας που προκύπτει από μετασχηματισμό 

πρέπει να ανέρχεται τα 100.000.000δρχ για τις ΑΕ και τα 50.000.000 για ΕΠΕ. Η 

σχέση συμμετοχής των εταίρων της νέας ΕΠΕ ή ΑΕ στο κεφάλαιό αυτών, μπορεί να 

καθορίζεται από τις αποφάσεις των μετόχων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, 

μια καινοτομία που δεν υπήρχε στους προηγούμενους νόμους

5) Σε περίπτωση μετασχηματισμού με τον Ν2166/93 δεν υπάρχουν οι περιορισμοί του 

ΝΔ 1297/72. Η νέα ΑΕ μπορεί να έχει το σύνολο των μετοχών της ανώνυμες και η 

μεταβίβαση του συνόλου αυτών καθώς και των εταιρικών μεριδίων της ΕΠΕ είναι 

τελείως ελεύθερη.

6) Το υπόλοιπο ζημιών που ενδέχεται να έχουν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα αν πρόκειται για την τρέχουσα ή προηγούμενες χρήσεις, μεταφέρεται στον 

ισολογισμό της νέας εταιρίας αλλά δεν συμψηφίζεται με μελλοντικά κέρδη.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ME TON Ν2166/93

1) Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική ττράξη 

ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού 

ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού 

δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων 

εταιριών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη 

συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας
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εταιρίας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε 

φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και 

εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

2) Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

τα παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από 

τους αναπτυξιακούς ΝΔ4002/59, Ν 287/76, Ν 1262/82, Ν 1828/89, Ν 1882/90 και Ν 

1892/90 ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιριών, κατά το 

μέτρο που αυτές δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών. Επίσης, οι προερχόμενες από 

τον μετασχηματισμό νέες εταιρίες έχουν υποχρέωση να καλύψουν με επενδύσεις τα 

ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν 1828/89 και της 

αριθ. 1055503/89 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών, τα οποία έχουν σχηματιστεί από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, 

μέσα στα χρονικά περιθώρια και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις 

διατάξεις των νόμων αυτών.

3) Οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά 

εκ των μη διανεμημένων κερδών, που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες 

επιχειρήσεις, εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται σε αυτούσιους λογαριασμούς στη 

νέα εταιρία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο μετασχηματισμού, όπως 

άλλωστε προβλέπεται και για τις συγχωνεύσεις ή μετατροπές που πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με το ΝΔ 1297/72.

4) Η ζημία (υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων), που υφίσταται 

στο παθητικό των μετασχηματιζόμενων εταιριών μεταφέρεται και εμφανίζεται σε 

ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό της νέας εταιρίας. Το ποσό της ζημίας αυτής 

δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί με τα προκύπτοντα στη νέα εταιρία κέρδη τις 

επόμενες χρήσεις όπως γινόταν κατά την πρώτη εφαρμογή του N2166/93 και μέχρις 

ότου τροποποιηθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αυτού με το άρθρο 7 της παρ. 9 του 

Ν23 86/96.

5) Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού 10% στα κέρδη της πρώτης πενταετίας. 

Το κίνητρο αυτό παρέχεται από το άρθρο 9 του Ν 1882/90 και μόνο όταν πρόκειται για
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συγχώνευση βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων 

σε ομοειδή ΑΕ.

6) Προς το σκοπό διευκόλυνσης του μετασχηματισμού, οι προς μετασχηματισμό, 

επιχειρήσεις μπορούν με αίτησή τους προς τον αρμόδιο για τη φορολογία τους 

προϊστάμενο ΔΟΥ να ζητήσουν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα του ελέγχου πρέπει να κοινοποιηθεί 

στην αιτούσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία της αιτήσεώς της. Η προθεσμία 

αυτή με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου ΔΟΥ και του αρμοδίου επιθεωρητή 

ΔΟΥ και για εξαιρετικούς λόγους μεγέθους επιχειρήσεων ή ελεγκτικών 

επαληθεύσεων, μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες ακόμα. Οι εκθέσεις 

ελέγχου φορολογίας εισοδήματος των φοροτεχνικών εμπειρογνωμόνων, που θα 

συνταχθούν για καθεμία μετασχηματιζόμενη επιχείρηση, θα περιέχουν για το σκοπό 

του μετασχηματισμού ειδικό κεφάλαιο περί του ύψους της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Εάν δε ζητηθεί η διενέργεια ελέγχου κατά τα 

ανωτέρω, η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των 

μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων ενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή ή από την κατά το 

άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20 προβλεπόμενη επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Εκτός από την αναστολή της φορολογίας της υπεραξίας από τη συγχώνευση η διάταξη 

του άρθρου 3 παρ 1 του ΚΝ 1297/72 προβλέπει ότι απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 

τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου ως και εισφορά ή 

δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου:

S Η σύμβαση περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής

S Η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων 

ή μετατρεπόμενων επιχειρήσεων

S Κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση 

στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

καθώς και εμπραγμάτου δικαιώματος

S Οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των συγχωνευόμενων ή 

μετατρεπόμενων εταιριών
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Κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση ή μετατροπή 

ή τη σύσταση νέας εταιρίας

S Οι δημοσιεύσεις που απαιτούνται για τη συγχώνευση ή μετατροπή ή τη 

σύσταση νέας εταιρίας στο Δελτίο ΑΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ 1297/72 

αποκλείει την παράλληλη εφςιρμογή και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του 2166/93 

και τανάπαλιν, επειδή οι διαδικασίες που προβλέπουν αυτά τα δύο νομοθετήματα και 

οι προϋποθέσεις που θέτουν, παρουσιάζουν σοβαρές διαφορές.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΝ 2190/20

Όπως αναφέρθηκε, το ΚΝ 2190/20 αφορά τη μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ και τη 

συγχώνευση ανωνύμων εταιριών και γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη χωρίς 

φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις. Σε αντίθεση με τα όσα κίνητρα 

αναφέρθηκαν παραπάνω, στην περίπτωση χρήσης του ΚΝ 2190/20 για τη μετατροπή ή 

συγχώνευση επιχειρήσεων οφείλονται τόσο φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων όσο και 

φόρος εισοδήματος για τυχούσα υπεραξία των εισφερομένων στοιχείων καθώς και 

διάφορα τέλη.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

Στη διαδικασία της δημιουργίας προσφοράς προς κάποια εταιρία με σκοπό την 

εξαγορά, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως δεν υπάρχει μια αντικειμενικά σωστή 

απάντηση στο πόσο αξίζει μια εταιρία. Η φάση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος, οι 

τρέχουσες ανάγκες (στρατηγικές και μη της εταιρίας που κάνει την προσφορά),η μη 

καταγεγραμμένη λογιστικά αξία της φήμης που έχει η υπό εξαγορά εταιρία και άλλοι 

παράγοντες είναι τέτοιοι που εμποδίζουν την αντικειμενική εκτίμηση της αξίας της εν 

λόγω εταιρίας. Επιπλέον, η εταιρία αγοραστής και η εταιρία στόχος έχουν συνήθως 

αρχικά διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό.

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το σημείο εκκίνησης για έναν αγοραστή προκειμένου να εκτιμήσει την αξία της 

εταιρίας στόχου θα έπρεπε να είναι:

S Εκτίμηση των μελλοντικών κερδών και ταμειακών ροών 

S Εκτίμηση της αξίας του τρέχοντος ισολογισμού και της ρεαλιστικής αξίας 

τυχόντων πλεοναζόντων περιουσιακών στοιχείων.

Η εκτίμηση των μελλοντικών κερδών και των ταμειακών ροών πρέπει να βασίζεται σε 

μια αυστηρή ανάλυση. Θα ήταν σκόπιμο να επαναυπολογιστούν οι mo πρόσφατοι 

λογαριασμοί κερδών και ζημιών της εταιρίας στόχου προκειμένου αυτοί να 

αντανακλούν:

S Τις λογιστικές πολιτικές του εξαγοραζόμενου- π.χ. η αντιμετώπιση των 

αποσβέσεων και των ημιτελών αγαθών μπορεί να διαφέρει 

^ Διαφορετικά στάνταρ λειτουργίας και επίπεδα κόστους της εξαγοραζόμενης 

εταιρίας -π.χ. τις ανάγκες για μεγαλύτερη ασφαλιστική κάλυψη.

S Ρεαλιστικές αμοιβές για τους διευθυντές - για παράδειγμα μείωση των μισθών 

προκειμένου να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με άλλους διευθυντές σε άλλων 

υποκαταστημάτων, οι οικονομίες που προκύπτουν από τη μείωση του 

προσωπικού

Σε αυτή τη βάση , το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία ρεαλιστικών εκαμήσεων των 

μελλοντικών κερδών και των ταμειακών ροών στο παρόν και σε έναν ορίζοντα 5 ετών. 

Τα οφέλη της συνεργίας που προκύπτουν από την εξαγορά πρέπει να υ?ιολογιστούν και 

να εμφανιστούν σε διαφορετική αναφορά. Αλλιώς, υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα οφέλη 

να υπολογιστούν έτσι ώστε να προκύψει μια υπερεκτιμημένη αξιολόγηση. Ο στόχος
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πρέπει να είναι να εξαγοραστεί η εταιρία στόχος σε μια αξία που διατηρεί τα 

περισσότερα οφέλη της συνέργιας που θα αποκτήσει ο αγοραστής. Υπάρχει μια ευρέως 

διαδεδομένη τάση μεταξύ των εταιριών που διαπράττουν εξαγορές να υπερβάλλουν 

όσον αφορά τον βαθμό·· της συνέργιας που θα αποκτηθεί και την ταχύτητα με την οποία 

όλα. αυτά θα πραγματοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις της συνέργιας πρέπει να γίνουν μόνο 

κατόπιν απαντώντας τις ακόλουθες ερωτήσεις:

S Ποια συγκεκριμένη δράση θα αναληφθεί;

S Ποιος θα την αναλάβει;

S Πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό;

ν' Ποια θα είναι τα σχετιζόμενα επιπλέον κόστη της εφαρμογής του; 

ν' Ποια θα είναι τα απτά χρηματοοικονομικά οφέλη;

S Πόσο σύντομα θα φανούν αυτά;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα μέτρα που χρησιμοποιούνται συνήθως για να αξιολογηθεί μια εταιρία για εξαγορά 

είναι:

ν' To ‘earnings multiple’

ν' Η ανάλυση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών

ν' Return on Capital employed (Απόδοση επί του επενδεδυμένου Κεφαλαίου) 

ν' Αντίκτυπος στα κέρδη ανά μετοχή 

ν' Η κάλυψη με περιουσιακά στοιχεία

Συνίσταται να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο μέθοδοι από τις προτεινόμενες 

προκειμένου αυτοί που θα λάβουν την απόφαση να βρουν την υψηλότερη δυνατή τιμή 

που θα έπρεπε να πληρωθεί για να εξαγοραστεί η εταιρία στόχος. Παρακάτω 

ακολουθεί μια ανάλυση των 5 μεθόδων που αναφέρθηκαν.

1. Η ΧΡΗΣΗ TOY ‘EARNINGS MULTIPLE*

Η χρήση του δείκτη τιμής προς κερδών ή αλλιώς ‘earnings multiple’ μιας εισηγμένης 

στο χρηματιστήριο εταιρίας, είναι ο αριθμός των ετών κέρδους (μετά φόρων) ανά 

μετοχή που η τρέχουσα τιμή της μετοχής στην αγορά αντανακλά. Για παράδειγμα, εάν η 

τιμή της μετοχής είναι 15 ευρώ και το κέρδος μετά φόρων ανά μετόχι) κατά το 

προηγούμενο έτος ήταν 1 ευρώ, τότε ο δείκτης έχει τιμή 15.
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Εάν η εταιρία στόχος είναι αρκετά μεγάλη και έχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 

να μπει στο χρηματιστήριο, η αναλογία τιμής προς κερδών που θα απαιτούσαν οι 

μετοχές πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με άλλες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες 

του κλάδου. Εάν πάλι η εταιρία δεν έχει το απαιτούμενο μέγεθος για να εισαχθεί στο 

χρηματιστήριο, η πιθανή τιμή του δείκτη πρέπει να μειωθεί περίπου 30 με 40%. Το 

ποσό της μείωσης πρέπει να αντανακλά την ελκυστικότητα του κλάδου στον οποίο 

βρίσκεται η εταιρία και την σπανιότητα των κατάλληλων εταιριών στόχων που είναι 

διαθέσιμες για εξαγορά.

Μερικές μεγάλες εισηγμένες εταιρίες που βιώνουν μια σχετικά χαμηλή τιμή της σχέσης 

τιμής και κερδών θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουν μια υψηλότερη αναλογία 

τιμής προς κέρδη από αυτή της τιμής της δικιάς τους μετοχής για να αγοράσουν μια 

σχετικά άγνωστη εταιρία, πράγμα ωστόσο μη ρεαλιστικό. Εάν η εταιρία στόχος είναι 

σε έναν ελκυστικό κλάδο στον οποίο ο αγοραστής επιθυμεί να διαφοροποιηθεί, και 

επιπλέον του προσφέρει την προοπτική μιας γρήγορης εκτίναξης των κερδών και συν 

τοις άλλοις υπάρχει μικρή προσφορά εταιριών που πληρούν τις προϋποθέσεις 

εξαγοράς, τότε είναι πιθανό να απαιτεί μια υψηλότερη εκτίμηση του δείκτη τιμής προς 

κέρδη από την προσφερόμενη.

Οι δείκτες τιμών προς κέρδη για της εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

υπάρχουν διαθέσιμες κάθε μέρα στις χρηματοοικονομικές εφημερίδες και βασίζονται 

στα αναφερθέντα κέρδη μετά φόρων για το πιο πρόσφατο χρηματοοικονομικό έτος. 

Συχνά, οι σύμβουλοι των εταιριών στόχων μη εισηγμένων εταιριών επιζητούν να 

παρουσιάσουν έναν δείκτη τιμής προς κέρδη βασισμένο στις προβλέψεις για το τρέχον 

έτος προκειμένου να επιτύχουν μια υψηλότερη αξία για τον πελάτη τους. Εάν, ωστόσο, 

το τρέχον έτος δεν έχει κλείσει, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις των συμβούλων 

μπορούν να μην γίνουν δεκτές από τους αγοραστές.

Στο σημείο αυτό πρέπει να ειπωθεί ότι παρότι η χρήση του δείκτη αυτού δίνει μια 

γρήγορη ένδειξη της αξίας του, δεν είναι ένα επαρκώς '"μελλοντικά 

προσανατολισμένο’ μέτρο για να δώσει ένα αξιόπιστο οδηγό απόφασης στον 

αγοραστή.

Το μοντέλο του ‘earnings multiple’ ακολουθεί τα εξής στάδια:

1. Ελέγχει τα πιο πρόσφατα στοιχεία κερδοφορίας της εταιρίας στόχου και την 

αναμενόμενη μελλοντική απόδοση κάτω από το καθεστώς της τρέχουσας 

διοίκησης της εταιρίας.

Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας
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2. Αναγνωρίζει τα στοιχεία αυτά των εσόδων και του κόστους που θο αυξηθούν ή 

θα μειωθούν κάτω από την νέα διοικητική ομάδα της εταιρίας που 

πραγματοποιεί την εξαγορά.

3. Επαναεκτιμά τα μελλοντικά κέρδη της εταιρίας στόχου μετά την συγχώνευση 

σε μια βιώσιμη βάση για τους μετόχους. Τα κέρδη αυτά είναι γνωστά ως 

διατηρήσιμα ή βιώσιμα κέρδη.

4. Επιλέγει ένα μέτρο σύγκρισης PER.

5. Πολλαπλασιάζει τα βιώσιμα αυτά κέρδη με το μέτρο σύγκρισης PER για να 

βρει μια αξία για την εταιρία.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (DCF 
MODEL)

Η πλειοψηφία των εταιριών χρησιμοποιεί την ανάλυση των προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών για να διασφαλίσει ότι δίνεται αρκετή έμφαση στην δημιουργία 

μελλοντικών ταμειακών ροών. Η ανάλυση των μελλοντικών ταμειακών ροών είναι μια 

πολύ σχετική τεχνική για την αξιολόγηση της εξαγοράς. Η απόφαση αγοράς είναι 

αντίστοιχη με την κεφαλαιακή δαπάνη για κάποιο project. Η καθαρή ετήσια ταμειακή 

ροή κάθε έτους μπορεί να υ7ΐολογιστεί αθροίζοντας την ταμειακή ροή από τις 

λειτουργικές ταμειακές ροές με το κεφάλαιο κίνησης και την κεφαλαιακή δαπάνη. Η 

υπολειμματική αξία των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να ληφθεί υπ ‘ όψη στο 

τέλος της περιόδου αξιολογήσεως με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται η κεφαλαιακή 

δαπάνη για κάποιο συγκεκριμένο project. Συνοπτικά, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 

τα εξής βήματα:

1. Υπολογισμός των μελλοντικών ταμειακών ροών του στόχου, οι οποίες 

βασίζονται στις εκτιμήσεις του αγοραστή για την μετά την συγχώνευση 

περίοδο.

2. Εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας του στόχου στην αντίστοιχη περίοδο.

3. Εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου δοσμένου του επιχειρηματικού κινδύνου και 

της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

4. Προεξόφληση των ταμειακών ροών για να προσδιοριστεί μια αξία για τον 

στόχο

5. Συνεκτίμηση τυχών άλλων ταμειακών ροών κατά την υπό μελέτη περίοδο.
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6. Αφαίρεση του χρέους ή και άλλων εξόδων όπως ο φόρος επί των κερδών για 

πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και των κοστών που σχετίζονται με την 

εξαγορά.

7. Σύγκριση της εκτίμησης της αξίας του στόχου με την αξία του πριν από την 

εξαγορά για να εκτιμηθεί η προστιθέμενη αξία από την εξαγορά.

Με αυτόν τον τρόπο, η εξαγορά μπορεί να αξιολογηθεί υπολογίζοντας το ποσοστό του 

εσωτερικού ποσοστού απόδοσης που θα επιτευχθεί για μια δοσμένη τιμή αγοράς και 

συγκρίνοντας αυτή την απόδοση με την απαιτούμενη κατά τα κριτήρια της εταιρίας 

που πραγματοποιεί την αγορά.

Παρά το ότι η ανάλυση αυτού του τύπου φαίνεται εξωτερικά πολύ ελκυστική και πολύ 

σχετική για την εκτίμηση μιας προτεινόμενης εξαγοράς, ο κίνδυνος για κάποιο 

σημαντικό λάθος στην πρόβλεψη των ταμειακών ροών για αρκετά χρόνια στο μέλλον 

είναι σημαντικός. Συνεπώς, δεν θα ήταν σοφό να στηριχθεί κανείς αποκλειστικά στην 

ανάλυση των μελλοντικών ταμειακών ροών για να λάβει μια απόφαση.

Ένα από τα σημαντικά οφέλη της ανάλυσης αυτής, ωστόσο, είναι η ευκολία να 

απαντηθούν ερωτήσεις του τύπου : ‘τι θα γινόταν εάν’. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως 

την εξαγορά μιας ζημιογόνου επιχείρησης που μπορεί να μετατραπεί σε κερδοφόρα 

εύκολα, ο υπολογισμός μιας προεξοφλητικής περιόδου αποπληρωμής μπορεί να είναι 

απαραίτητος. Για να γίνει πιο απλό, αυτό σημαίνει τον υπολογισμό των ετών που 

χρειάζονται προκειμένου να δημιουργηθούν αρκετά ταμειακά κέρδη για να 

αποπληρωθεί το αντίτιμο εξαγοράς, αφότου ληφθεί υπ’ όψη το κόστος των τόκων στα 

μετρητά που απαιτούνται για να χρηματοδοτηθεί η εξαγορά.

3. RETURN ON INVESTMENT

Πολλές μεγάλες εταιρίες χρησιμοποιούν το προ φόρων ROI ως κύριο μέτρο εκτίμησης 

για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά τους. Έτσι δικαιολογείται το γεγονός ότι κάποια 

κορυφαία στελέχη χρησιμοποιούν κάποιες παραπλήσιες μεθόδους για να εκτιμήσουν 

γρήγορα μια πιθανή εξαγορά.

Η πρόβλεψη των κερδών προ των φόρων για την εταιρία στόχο, όπως αυτά εκτιμούνται 

από τον αγοραστή, για το δεύτερο μετά την εξαγορά έτος διαιρείται με το ποσό που 

επενδύθηκε το ίδιο έτος. Το ποσό που επενδύθηκε περιλαμβάνει την αρχική πιθανή 

τιμή αγοράς , τις πιθανές αναγκαίες πληρωμές και το ποσό των μετρητών που
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αναμένεται να δημιουργηθεί από τις λειτουργίες ή το ποσό των μετρητών που πρέπει 

να επενδυθεί για να επιτευχθεί η προβλεπόμενη αύξηση των κερδών. Η απάντηση δίνει 

ένα ποσοστό προ των φόρων απόδοσης επί της προτεινόμενης τιμής αγοράς. Πρέπει να 

γίνει κατανοητό, ωστόσο, ότι αυτή η απλουστευτική προσέγγιση δεν λαμβάνει υπ’ όψη 

το χρηματοοικονομικό κόστος της σκέψης αγοράς που χρησιμοποιείται για να 

εξαγοραστεί η εταιρία στόχος.

Οι ‘σκληροπυρηνικοί’ διευθυντές έχουν συνήθως την άποψη ότι ενώ εξαγοράζουν τις 

εταιρίες με μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους, πρέπει να υπάρχει κάποιο επίπεδο 

αποδεκτής απόδοσης επί της επένδυσης στον δεύτερο χρόνο της εξαγοράς. Είναι 

αρκετά ρεαλιστές για να αναγνωρίσουν ότι σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, υπάρχει η ανάγκη για ένα ικανοποιητικό 

χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα από την εξαγορά στο ενδιάμεσο διάστημα.

4. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (EPS)

Ο ρυθμός της ανάπτυξης των κερδών ανά μετοχή χρόνο με το χρόνο είναι ένας 

αποφασιστικός παράγοντας της τιμής της μετοχής μιας εισηγμένης εταιρίας. Έτσι, αν η 

εξαγορά είναι πιθανό να έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή των κερδών ανά 

μετοχή λόγω των ακολούθων:

S Η εταιρία στόχος είναι μεγάλη σε σχέση με το μέγεθος του αγοραστή 

ν' Η προτεινόμενη τιμή αγοράς αξιολογεί την εταιρία στόχο σε ένα σημαντικά 

διαφορετικό ‘earnings multiple’ από αυτό του αγοραστή 

ν' Το κόστος υπερχρέωσης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αγορά θα μειώσει 

τα καθαρά κέρδη

...τότε τα προκύψαντα στοιχεία των κερδών ανά μετοχή θα έπρεπε να υπολογίζονται 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τον συνολικό αντίκτυπο της εξαγοράς. Αυτό θα έπρεπε να 

περιλαμβάνει την επίδραση των συνεπαγόμενων καθυστερημένων πληρωμών και τον 

αντίκτυπο της μετατροπής κάθε μετατρέψιμου δανείου ως παράγοντα σκέψης για την 

εξαγορά.

5. ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κάλυψη με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στόχου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 

αγοραίες εκτιμήσεις για τα οικόπεδα και τα κτίρια, θα έπρεπε να υπολογίζεται ως ένα
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ποσοστό της τιμής αγοράς. Για μια εταιρία παροχής υπηρεσιών π.χ. μια ασφαλιστική 

εταιρία, η κάλυψη με περιουσιακά στοιχεία ως ποσοστό της τιμής αγοράς μπορεί να 

είναι μέχρι και λιγότερο από 25%. Εάν ο αγοραστής έχει ισχυρή κεφαλαιακή κάλυψη 

και ψάχνει για μια εταιρία με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης πων κερδών της, τότε μια 

εξαγορά μιας εταιρίας με χαμηλή περιουσιακή κάλυψη μπορεί να μην είναι μεγάλης 

σημασίας για αυτήν δοσμένου ότι η συνολική περιουσιακή κάλυψη κρατιέται σε ένα 

επίπεδο. Πρέπει, ωστόσο, να γίνει συνείδηση ότι η μελλοντική επιτυχία μιας εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών που απασχολεί για παράδειγμα 150 άτομα, μπορεί να εξαρτάται 

κατά πολύ από μια χούφτα διευθυντικών στελεχών της τρέχουσας διοίκησης. Σε αυτές 

τις περιστάσεις, η αγορά με κριτήρια σχετιζόμενα με την απόδοση προσφέρει κάποια 

προστασία στον αγοραστή.

Όταν αγοράζει κανείς ζημιογόνες εταιρίες, ο σκοπός θα πρέπει να είναι να αγοραστεί 

σε μια χαμηλότερη τιμή της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά την 

στιγμή που πραγματοποιείται η εξαγορά. Εάν η επιχείρηση πραγματοποιεί ζημίες κατά 

την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η περαιτέρω υποτίμηση στην καθαρή αξία των 

περιουσιακών στοιχείων πρέπει να συνυπολογιστεί στην προσφορά. Η χαμηλότερη 

τιμή που θα διαμορφωθεί πρέπει να αντανακλά επαρκώς τις συνεχείς ζημίες που είναι 

μη αποτρέψιμες μετά την αγορά μέχρι η επιχείρηση να καταφέρει να ξαναπαράξει 

κέρδη.

6. ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξία της εταιρίας σε έναν πιθανό αγοραστή δεν θα έπρεπε να περιορίζεται μόνο στον 

υπολογισμό των χρηματοοικονομικών μέτρων και σταθμών. Οι υπολογισμοί των 

μελλοντικών ταμειακών ροών και των μελλοντικών κερδών, τα χρηματοοικονομικά 

κριτήρια δηλαδή, πρέπει να υπολογιστούν αυστηρά και γρήγορα και μετά να εισέλ,θει η 

προσωπική κρίση. Ενδέχεται εμπορικά να έχει νόημα να πληρωθεί μεγαλύτερο 

αντίτιμο από αυτό που τα χρηματοοικονομικά κριτήρια υποδεικνύουν λόγω:

S Του στρατηγικού ταιριάσματος της εταιρίας στόχου (strategic fit)

^ Της αξίας που προκύπτει λόγω της σπανιότητας ή της μοναδικότητας των 

χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει η εταιρία στόχος 

^ Της αμυντικής ανάγκης

Ως παράδειγμα στρατηγικού ταιριάσματος αναφέρουμε π.χ. μια αλυσίδα 

καταστημάτων λιανικής που δεν είναι δυνατή σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή και μια
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εταιρία στόχο με ισχυρή θέση στην περιοχή αυτή. Ως παράδειγμα σπανιότητας, πού 

στην ακραία του μορφή θα μπορούσε να είναι και μοναδικότητα, αναφέρουμε μια 

εταιρία ειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή που δεν 

έχει ανταγωνιστή και έχει ηγετική θέση στην αγορά. Μια αμυντική ανάγκη, τέλος, για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να αφορά τον ηγέτη μιας αγοράς φυσικών προϊόντων που 

απειλείται από μια χαμηλού κόστους εταιρία εναλλακτικών τροφίμων με 

βιοτεχνολογική πατέντα και η οποία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Σε αυτές 

τις περιστάσεις, η τιμή αγοράς της επιχείρησης πρέπει να συνεκτιμηθεί σε όρους 

συνολικού -για την εταιρία αγοραστή- αντίκτυπου. Αυτό σημαίνει εκτίμηση της αξίας 

αγοράς βάση των επιπρόσθετων οριακών κερδών και ταμειακών ροών που θα αποφέρει 

η αγορά και των εν δυνάμει ζημιών που θα πραγματοποιηθούν εάν η εταιρία στόχος 

παραμείνει ανεξάρτητη.

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ‘ΠΩΛΗΤΕΣ’

Κάποιοι 'πωλητές’ εταιριών ισχυρίζονται εύλογα ότι η αξία της επιχείρησής τους είναι 

η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή από τους πιθανούς ‘μνηστήρες’· Η αλήθεια είναι ότι 

δεν υπάρχει μια αντικειμενικά σωστή απάντηση. Η διαπρα/ματευτική εμπειρία, η 

κρίση, οι αισθητήριες ως προς την τάση της αγοράς ικανότητες έχουν όλα σημαντικό 

αντίκτυπο στην διαμόρφωση της τελικής τιμής αγοράς Παρόλα αυτά, οι πωλητές θα 

έπρεπε να χρησιμοποιούν τις τεχνικές αξιολόγησης που αναφέρονται παραπάνω για να 

διαμορφώσουν μια ρεαλιστική εκτίμηση της αξίας της επιχείρησής τους. Είναι 

σημαντικό να μην εκφραστεί κάποια πιθανή τιμή εκ μέρους των πωλητών γιατί αυτή 

θα αποτελέσει αναμφίβολα την ‘οροφή’ των προσφορών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ανταγωνιστικές προσφορές οδηγούν σε υψηλότερες 

τιμές. Τα εμπειρικά στοιχεία από την Livingstone Guarantee για μια σωρεία ετών 

δείχνουν ότι όταν υπάρχουν τουλάχιστον 4 ίΐροτάσεις εξαγοράς για την ίδια εταιρία, η 

υψηλότερη προσφορά θα είναι τουλάχιστον 50% παραπάνω από την χαμηλότερη! 

Ακόμη πιο συγκλονιστικό είναι ότι σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων η υψηλότερη 

προσφορά θα είναι διπλάσια ή και παραπάνω από διπλάσια από την χαμηλότερη 

προσφορά!
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ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το ποσό της προσφοράς θα προσδιορισθεί από τους υπολογισμούς αξιολόγησης που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, Ο στόχος είναι να υπάρξουν δύο ποσά: . η ■ αρχική 

διαπραγματευτική τιμή και η υψηλότερη δυνατή τιμή. Είναι ζωτικής σημασίας να 

οριστεί ένα ανώτερο όριο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις γιατί εάν δεν γίνει αυτό 

μπορεί να καταλήξουμε σε μια πολύ υψηλή για τον αγοραστή τιμή προκειμένου να 

επιτευχθεί το κλείσιμο της συμφωνίας

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι αντικειμενικοί στόχοι των προσφορών εξαγοράς πρέπει να είναι οι ακόλουθοι: 

ν' Η απόκτηση ελέγχου του στόχου

ν' Η ελαχιαιοποίηση του premium ελέγχου που πληρώνεται στους μετόχους της 

εταιρίας στόχου

ν' Η ελαχιστοποίηση του κόστους των συναλλαγών 

ν' Η εξομάλυνση της μεταβατικής περιόδου

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Μια προσφορά εξαγοράς μπορεί να είναι φιλική ή επιθετική. Σε μια φιλική εξαγορά, η 

εταιρία που κάνει την προσφορά κερδίζει την υποστήριξη της διοίκησης της εταιρίας 

στόχου και αυτή κατόπιν, προτείνει στους μετόχους της να αποδεχθεί την προσφορά 

εξαγοράς. Η φιλική εξαγορά είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή, αφού διεξάγεται σε 

συντομότερο διάστημα, ενέχει πολύ λιγότερο κίνδυνο εφόσον κατά το στάδιο της 

λεπτομερούς έρευνας παρέχονται όλες οι χρειαζούμενες πληροφορίες και είναι 

γενικότερα πολύ πιο ομαλών τόνων από την επιθετική προσφορά. Αυτή η ομαλότητα 

οδηγεί σίγουρα σε πιο επιτυχημένες εξαγορές. Σε περιπτώσεις όπου η διοίκηση της 

εταιρίας στόχου είναι σημαντικό κομμάτι της μετά την εξαγορά στρατηγικής μια 

εχθρική εξαγορά πρέπει να αποκλειστεί.

Μια επιθετική εξαγορά απαιτεί πολύ περισσότερη διαπραγμάτευση και ισχύ αφού η 

διαδικασία της θα διαρκέσει παραπάνω. Συχνά, μια εταιρία παίζει τον ρόλο του 

‘λευκού ιππότη’ σε μια υπό πολιορκία εταιρία. Αυτός ο ρόλος του ιππότη - που σώζει 

την εταιρία-στόχο - στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι καλά προσχεδιασμένος
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και η εταιρία- ιππότης καταλήγει να πληρώσει πολλά για τον στόχο της. Ενας άλλου 

είδους ιππότης είναι ο λεγόμενος γκρίζος ιππότης'' δηλαδή ο αντίπαλος τον· επιθετικού 

εξαγοραστή σε μια προσφορά - και για τον λόγο αυτό εν γένει προτιμότερος από την 

διοίκηση της εταιρίας στόχου

Σε γενικές γραμμές, οι δυνητικοί αγοραστές επιδιώκουν να κερδίσουν την 

συγκατάβαση της εταιρίας στόχου γιατί όπως ειπώθηκε το κόστος και ο χρόνος 

υλοποίησης της εξαγοράς περιορίζονται σημαντικά. Στην περίπτωση της φιλικής 

προσέγγισης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εκτιμήσει την στάση της διοίκησης της 

εταιρίας στόχου. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει την εκτίμηση των ανθρώπων κλειδιά 

στην εταιρία στόχο σε όρους των ακόλουθων σημείων:

S Προσωπικότητες

S Κίνητρα πώλησης π.χ. συνταξιοδοτήσεις, έλλειψη πόρων για την εταιρική 

ανάπτυξη κτλ

■S Σχέσεις με την εταιρία στόχο π.χ. είναι η διοίκηση από την ίδρυση της εταιρίας 

και κατά πόσο είναι αυτή συναισθηματικά συνδεδεμένη με την εταιρία και το 

εργατικό δυναμικό της 

·/ Επιθυμία για ανεξαρτησία

■S Προσδοκίες μετά την εξαγορά π.χ. εάν επιθυμούν να έχουν σημαντικό ρόλο και 

εξουσία στην νέα εταιρία 

S Μερίδα συμμετοχής στην εταιρία στόχο 

'Ζ Προτιμήσεις στον τρόπο πληρωμής π.χ. μετρητά, μετοχές κτλ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ (ΕΧΘΡΙΚΗ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Η επιθετική μορφή προσφοράς εξαγοράς απαιτεί ένα λεπτομερές πλάνο ‘μάχης’ που 

θα περιγράφει αναλυτικά τις γραμμές επίθεσης ϊΐρ ο βλέποντας τις αντιδράσεις και τις 

ενδεχόμενες αντεπιθέσεις. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ο αιφνιδιασμός και από 

αυτή την άποψη το πλεονέκτημα έγκειται στον αγοραστή Ο συγχρονισμός των 

διαφόρων κινήσεων εκ μέρους του αγοραστή όπως για παράδειγμα η επανάληψη των 

όρων της προσφοράς πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.

Σε μια επιθετική προσφορά εξαγοράς, η εταιρία αγοραστής πρέπει να βασίζεται κατά 

πολύ παραπάνω σε εξωτερικούς συμβούλους από ότι στην περί7ΐτωση της φιλικής 

προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος των εμπορικών τραπεζών με εμπειρία σε
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περιπτώσεις επιθετικής εξαγοράς, δικηγόρων και λοιπών συμβούλων που μπορούν να 

επηρεάσουν την αγορά σε όφελος του αγοραστή, είναι πολύ μεγάλης σημασίας.

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά οι εναλλακτικές γραμμές επίθεσης που 

μπορεί να ακολουθήσει μια εταιρία που επιθυμεί να διαπράξει μια επιθετική εξαγορά.

Γραμμές Επίθεσης σε μια επιθετική προσφορά

Γ ραμμές Επίθεσης Είδος Επίθεσης

Συμβουλευτική Ομάδα Επιλογή συμβούλων με εμπειρία στις επιθετικές 
προσφορές πολύ πριν την προσφορά

Ισχυρή Αιτιολόγηση 
της Προσφοράς

Επεξήγηση της λογικής της προσφοράς και ξεκάθαρη 
ανάλυση των οφελών στους μετόχους των δύο εταιριών

Συγχρονισμός Ανακοίνωση της προσφοράς όταν ο στόχος είναι τρωτός. 
Προθεσμία γα την αποδοχή της προσφοράς ώστε να 
δημιουργηθεί πίεση

Καταγγελία της 
Απόδοσης της 
Εταιρίας Στόχου

Επίθεση στην προβληματική στρατηγική της εταιρίας 
στόχου και στην κακή της απόδοση και σε άλλα αδύνατα 
σημεία αυτής

Προσέγγιση Ομάδας 
Μετόχων

Παρουσίαση της προσφοράς σε μετόχους ιδρυτές της 
εταιρίας στόχου και εξασφάλιση της συγκατάθεσης 
μεγάλων και σημαντικών μετόχων με δυνατότητες 
επιρροής

Δημόσιες Σχέσεις Παρουσίαση των θετικών αποτελεσμάτων της δυνητικής 
εξαγοράς στον τύπο. Ανακοίνωση των οφελών στα 
εργατικά σωματεία προκειμένου να κερδηθεί η εύνοια 
τους.

Όροι Προσφοράς Συμμόρφωση των όρων της προσφοράς σύμφωνα με τις 
επιθυμίες και το προφίλ των μετόχων π.χ. εναλλακτικές 
πληρωμής με μετρητά κτλ

Πηγή: The Essence of Mergers & Acquisitions, Sudarsanam, 1995

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Κατά την διάρκεια των προκαταρκτικών συναντήσεων μεταξύ αγοραστή και πωλητή 

θα έπρεπε να γίνει κάποια νύξη για το πιθανό εύρος τιμής και τον προτιμητέο τρόπο
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πληρωμής για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα οι περαιτέρω 

διαπραγματεύσεις να δώσουν καρπούς.

Η αρχική ανάλυση και εξέταση της εταιρίας στόχου μπορεί να προκαλέσει μια 

σημαντική αλλαγή της πρώιμης εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης. Κατόπιν της 

διενέργειας της αρχικής εξέτασης της εταιρίας στόχου είναι συνήθης μια 

προκαταρκτική διαπραγματευτική συνάντηση για να συζητηθεί το γενικό περίγραμμα 

μιας πιθανής συμφωνίας σε όρους:

^ Παραγόντων που προκύπτουν από την αρχική εξέταση και που μπορεί να 

αλλάξουν την εκτίμηση της εταιρίας 

S Επανεκτίμησης της πιθανής τιμής εξαγοράς 

S Της περιόδου και της αναλογίας που θα πληρωθεί αρχικά 

S Γενικής συμφωνίας της μορφής της αγοράς

S Διευθυντικών στελεχών που συνεχίζουν και στελεχών που αποσύρονται 

S Των αναγκών για μαζικές απολύσεις

Στο τέλος των προκαταρκτικών συζητήσεων θα αποφασισθεί η ημερομηνία της τελικής 

συνάντησης όπου και θα κλείσει η συμφωνία ή δεν θα ευδοκιμήσει και στην οποία θα 

λάβουν μέρος, εκτός από τους πωλητές, οι αντιπρόσωποι και οι κάθε είδος σύμβουλοι 

στην εξαγορά των δύο εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Όταν τους πωλητές εκπροσωπεί ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος της εταιρίας 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνεται μια μη φανερή (συγκαλυμμένη) διαδικασία 

δημοπρασίας. Εάν συμβεί αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί η 

διαπραγματευτική πολιτική γιατί σκοπός των συμβούλων είναι να συλλέξουν γραπτές 

προσφορές πριν διαλέξουν τον αγοραστή |ΐε την ικανοποιητικότερη προσφορά. Για τον 

λόγο αυτό, όταν υπάρχουν αυτού του τύπου οι μεσάζοντες στην διαπραγματευτική 

διαδικασία πρέπει να τους ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

'λ Πότε ανέλαβαν τις αρμοδιότητές τους - αργή σχετικά πρόοδος υποδηλώνει 

δυσκολία εύρεσης αγοραστή

S Η διαδικασία που υιοθετούν, πως επιλέξανε τους εν δυνάμει ενδιαφερομένους 

και πόσοι έχουν προσεγγιστεί μέχρι τώρα
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S Η ημερομηνία στην οποία αναμένεται να λάβουν τις γραπτές προσφορές γιατί 

παράταση της αρχικής προθεσμίας υποδηλώνει δυσκολία συγκέντρωσης 

ικανοποιητικών προτάσεων 

S Η τιμή αγοράς που θα τους ικανοποιούσε

Το γεγονός και μόνο ότι η δημοπρασία γίνεται κρυφά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση 

ότι οι προσφορές πρέπει να είναι και υψηλότερες. Σε αντιπερισπασμό, οι αγοραστές 

πρέπει να κανονίσουν μια συνάντηση στην οποία θα παρουσιάζουν τους λόγους για 

τους οποίους υπερέχουν έναντι των άλλων ενδιαφερομένων εταιριών. Τέλος, πριν 

αποφασίσουν οι αγοραστές ποια θα είναι η τελική τιμή της προσφοράς τους, θα’ πρεπε 

να έχουν υπ’ όψη τους να μην κάνουν μια πολύ υψηλή προσφορά ώστε να υπάρχει το 

περιθώριο αυτή να αυξηθεί - εάν χρειαστεί. Ταυτόχρονα, η προσφορά δεν πρέπει να 

είναι πολύ χαμηλή ώστε να μην απορριφθεί αρχικά σε σχέση με τις προτάσεις άλλων 

ενδιαφερομένων.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Οι ελεγχόμενες δημοπρασίες χρησιμοποιούνται συνήθως όταν:

•S Γίνεται ιδιωτικοποίηση μιας δημόσιας επιχείρησης

■S Μια εταιρία θέτει προς πώληση ένα υποκατάστημά της και οι δυνητικοί 

αγοραστές θα είναι ηγετικοί ανταγωνιστές καθώς και χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα.

Οι ελεγχόμενες δημοπρασίες είναι εξ’ ορισμού δημόσιας παρακολούθησης. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει δημοσίευση στον τύπο που ανακοινώνει την 

απόφαση για πώληση και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τις 

σχετικές προσφορές σε ένα προκαθορισμένο διάστημα μεταξύ 5 και 6 εβδομάδων. Οι 

ενδιαφερόμενοι αγοραστές πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία είναι συνήθως 

αυστηρή και ως εκ τούτου πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα για να υποβάλλουν την 

προσφορά τους.

Το πρώτο βήμα είναι να προμηθευτούν ένα αναλυτικό σημείωμα από τους αγοραστές ή 

τους μεσάζοντες εκπροσώπους αυτών. Τυπικά, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα 

διευθυντικά στελέχη της εταιρίας στόχου πριν την υποβολή μιας πρότασης γιατί το 

πλήθος των ενδιαφερομένων είναι αρκετό σε αυτές τις περιπτώσεις.
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Μετά την υποβολή της προσφοράς συνήθως περίπου σε 5 αγοραστές επιτρέπεται να 

έχουν πρόσβαση σε πιο λεπτομερή στοιχεία που επιθυμούν να ζητήσουν έτσι ώστε είτε 

να επιβεβαιώσουν την προσφορά τους, είτε να την αποσύρουν είτε τέλος να την 

τροποποιήσουν. Συνεπώς, στον τύπο της ανοικτής αυτής δημοπρασίας δεν υπάρχει 

λόγος - σε αντίθεση με την συγκαλυμμένη μορφή δημοπρασίας- να γίνει μια αρχικά 

χαμηλή προσφορά γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να αποκλειστεί αυτή στο αρχικό στάδιο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Το πεδίο των δυνατών τρόπων χρηματοδότησης για τον αγοραστή σε μια εξαγορά 

ποικίλει από πολύ απλούς μέχρι πολύ σύνθετους τρόπους σε σχέση με τον τύπο της 

συναλλαγής. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε συναλλαγή έχει τις δικές της προκλήσεις, τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του αγοραστή, τα υπάρχοντα χρηματικά διαθέσιμα, τις 

συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές συνθήκες της αγοράς κοκ. Συνολικά, το μέγεθος 

και η πολυπλοκότητα της συναλλαγής, τα χρηματικά διαθέσιμα του αγοραστή, οι όροι 

της τιμής αγοράς και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς καθορίζουν το εύρος των 

εναλλακτικών επιλογών για τον αγοραστή.

Η χρηματοοικονομική στρατηγική που θα υιοθετήσει ο αγοραστής έχει πολλές 

παραμέτρους. Δύο εξ’ αυτών είναι αφ’ ενός μεν η διατήρηση μιας λογικής αναλογίας 

μόχλευσης και αφετέρου η διασφάλιση ότι υπάρχει επάρκεια πίστωσης από τις 

τράπεζες. Η εκμετάλλευση οποιωνδήποτε φορολογικών απαλλαγών για να μειωθεί το 

κόστος κεφαλαίου είναι επίσης άμεσα σχετιζόμενη με το θέμα. Η επιλογή του τρόπου 

πληρωμής για μια εξαγορά βασίζεται σε μια ‘ανταλλαγή’ - ‘trade-off αυτών των 

συχνά αντικρουόμενων κριτηρίων.

Στις περιπτώσεις όπου αυτός που κάνει την προσφορά έχει ήδη έναν υψηλό βαθμό 

μόχλευσης η έκδοση ομολογιακού δανείου φαίνεται πολύ λιγότερο ελκυστική λύση 

από μια ανταλλαγή μετοχών που θα μειώσει τον δείκτη μόχλευσης. Επιπλέον, οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές της νέας εταιρίας και οι ταμειακές ροές ή τα κέρδη που θα 

καλύπτουν τους τόκους δανεισμού πρέπει να είναι επαρκή και βιώσιμα. Η εξωτερική 

δανειοδότηση ή η εξάντληση των ορίων πίστωσης μιας εταιρίας μπορεί να προκαλέσει 

περιοριστικούς όρους όσον αφορά την μέγιστη δυνατή αναλογία ξένων προς ίδια 

κεφάλαια και τέτοιοι περιοριστικοί όροι είναι συνήθως πηγή καταστάσεων 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας για τον αγοραστή. Φυσικά, το γεγονός ότι οι φόροι
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από τα δάνεια εκπίπτουν δίνει στον αγοραστή την ευκαιρία να αυξήσει τα κέρδη ανά 

μετοχή για τους υπάρχοντες μετόχους και ως εκ τούτου αυξάνεται η αξία της εταιρίας

1, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι πωλητές είναι σε αρκετές περιπτώσεις πρόθυμοι να συνεισφέρουν στην τιμή της 

αγοράς με την μορφή χρηματοδότησης ‘take back’ και ιδιαίτερα εάν δεν έχουν άμεση 

ανάγκη μετρητών ή αν πιστεύουν ότι η εταιρία αξίζει παραπάνω από όσο ο αγοραστής 

μπορεί ή είναι πρόθυμος να πληρώσει. Κατά τον ίδιο τρόπο ο αγοραστής μπορεί να 

επιδιώκει αυτή τη μορφή χρηματοδότησης είτε για να κρατήσει τον αγοραστή 

υποκινημένο και δεσμευμένο στην επιτυχία της νέας εταιρίας είτε για να πιέσει τον 

αγοραστή να αποδείξει ότι η εταιρία έχει πραγματικά τις δυνατότητες που αυτός έχει 

παρουσιάσει -με άλλα λόγια ο πωλητής θα απορροφήσει ένα μέρος του 

επιχειρηματικού κινδύνου. Η λύση αυτή προτείνεται επίσης όταν ο αγοραστής έχει 

προβλήματα στην εύρεση δεσμεύσεων από τρίτους δανειστές ή επενδυτές.

Η χρηματοδότηση από των πωλητή μπορεί να είναι είτε σταθερή π.χ. μια μη 

ασφαλισμένη εγγυητική επιστολή, είτε με μετοχές π.χ. αγορά κάποιων κοινών ή 

προνομιούχων μετοχών του πωλητή ως πληρωμή, είτε έκτακτες όπως οι εγγυήσεις (για 

αγορά μετοχών σε μια προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον), είτε, τέλος, άλλου τύπου 

εναλλακτικών πληρωμών. Οι αγοραστές που συμφωνούν να δεχθούν έναν τέτοιο τρόπο 

χρηματοδότησης πρέπει να αναγνωρίσουν τα οικονομικά ρίσκα μιας τέτοιας απόφασης 

όπως π.χ. η πιθανότητα ο πωλητής να αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή ότι ο πωλητής θα 

επαναγοράσει την εταιρία που μόλις πούλησε.

2. ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Παρά το γεγονός ότι όλα τα είδη δανείων θα έπρεπε να είναι υπό μελέτη, τα 

παραδοσιακά δάνεια από εμπορικές τράπεζες είναι η πιο κοινή πηγή χρηματοδότησης 

για μικρούς και αναπτυσσόμενους αγοραστές. Συνήθως, ο αγοραστής χρειάζεται έναν 

μόνο δανειστή και το δάνειο ασφαλίζεται με τα αποθέματα και τα εισπρακτέα της 

εταιρίας που εξαγοράζεται. Ο αγοραστής / πωλητής είναι υπεύθυνος για την 

διασφάλιση του ότι υπάρχει αρκετό κεφάλαιο κίνησης μετά τις πληρωμές του δανείου 

προκειμένου να συνεχιστούν οι λειτουργίες και να εκτελεστεί το επιχειρησιακό σχέδιο. 

Εάν ο αγοραστής χρειάζεται παραπάνω χρηματοδότηση και ο αγοραστής δεν είναι
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πρόθυμος να τον χρηματοδοτήσει, τότε ο αγοραστής μπορεί να πρέπει να βρει ένα 

δεύτερο δανειστή για να του δώσει τα απαραίτητα κεφάλαια βασιζόμενος στις 

ταμειακές ροές παρά στα περιουσιακά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, ο δεύτερος 

δανειστής θα επιμείνει συνήθως στην συμμετοχή του στην εταιρία με μετοχές ή και σε 

πιο επιθετικές μορφές δανεισμού.

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

Τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές τράπεζες έχουν αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής 

δανείων στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η διαδικασία έγκρισης ενός 

δανείου μοιάζει πολύ στο στάδιο της επιμελούς εξέτασης που διεξάγει ο αγοραστής για 

την εταιρία στόχο. Οι δανειστές έχουν μετατραπεί σε επενδυτές που κάνουν 

ανταγωνιστικές μελέτες, ελέγχουν τις τάσεις της αγοράς κοκ. Οι πιο αυστηροί κανόνες 

δανεισμού σημαίνουν ότι ο αγοραστής πρέπει να έχει περισσότερο μετοχικό κεφάλαιο 

από ότι παλιότερα και ότι δίνονται λιγότερα δάνεια σε χαμηλότερα επιτόκια αλλά 

ποιοτικότερα (με μικρότερο δηλαδή κίνδυνο αθέτησης).

Βάσει όλων αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών ο ρόλος των δανειοδοτών έχει αλλάξει 

σημαντικά και το επίπεδο δυσκολίας της έγκρισης ενός δανείου για μια εξαγορά ή μια 

συγχώνευση έχει αυξηθεί.

Πριν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους διαθέσιμους τύπους δανειοδότησης από τις 

εμπορικές τράπεζες είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο 

που ενεργεί μια μέση εμπορική τράπεζα όταν αναλύει την πρόταση δανειοδότησης του 

αγοραστή. Οι τράπεζες προσπαθούν εξ’ ορισμού να αποφύγουν το ρίσκο και 

λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα για να εξασφαλίσουν την ελαχιστοποίηση της 

πιθανότητας ο δανειζόμενος να αθετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, 

το είδος των παρεχόμενων δανείων, οι όροι και οι συνθήκες των δανειακών συμφωνιών 

και τα βήματα που ακολουθούν οι τράπεζες στην διαδικασία δανειοδότησης έχουν 

άμεση σχέση με το επίπεδο ρίσκου όπως το αντιλαμβάνεται η εμπορική τράπεζα.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η πρόταση του αγοραστή προς την εμπορική τράπεζα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη 

και αναλυτική για να πείθει για την οργάνωση της διοικητικής ομάδας που την
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προετοιμάζει και του εγχειρήματος αυτού καθ ' αυτού. Σε μια τέτοια πρόταση πρέπει να 

απαντώνται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

S Ποιος είναι ο δανειστής (εταιρικό προφίλ και αναλυτικοί ισολογισμοί κτλ)

^ Πόσο ακριβώς κεφάλαιο χρειάζεται και πότε

■S Που ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο και για ποιόν ειδικό σκοπό 

S Πως ακριβώς εδραιώνεται από χρηματοοικονομική, στρατηγική και 

λειτουργική άποψη η δανειοδότηση

■S Ποιο θα είναι το επιπλέον μερίδιο αγοράς, οι περικοπές στα κόστη ή άλλες 

βελτιώσεις ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής 

S Πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει η νέα επιχειρηματική οντότητα τις δανειακές 

της υποχρεώσεις

S Ποια προστασία προσφέρει ο αγοραστής σε όρους απτών και μη αγαθών στην 

εμπορική τράπεζα σε περίπτωση που δεν θα μπορέσει να είναι συνεπής ως προς 

τις δανειακές της υποχρεώσεις

ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα δάνεια κατηγοριοποιούνται βάσει του χρονικού τους ορίζοντα, της αναμενόμενης 

χρήσης των διαδικασιών και του ποσού της δανειοδότησης. Οι τυπικές κατηγορίες 

δανείων είναι οι ακόλουθες :

S Βραχυχρόνιος δανεισμός

Συνήθως τα δάνεια αυτά προορίζονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με την 

προσδοκία ότι ο δανειστής θα πληρωθεί με το πέρας του ‘έργου’. Τα βραχυχρόνια 

δάνεια γίνονται συνήθως με τη μορφή της υποσχετικής επιστολής πληρωτέας επί τη 

εμφανίσει και μπορούν να ασφαλιστούν με τα αποθέματα ή με τους εισπρακτέους 

λογαριασμούς που το δάνειο θα καλύψει ή και να μην ασφαλιστούν καθόλου οπότε και 

δεν θα υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια. Εκτός εάν η εταιρία μόλις ξεκινά ή βρίσκεται σε 

ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο περιβάλλον, τα περισσότερα βραχυχρόνια δάνεια θα είναι 

μη ασφαλισμένα, κρατώντας έτσι τις διαδικασίες σε τέτοιο επίπεδο ώστε να έχουν το 

χαμηλότερο κόστος. Τα δάνεια αυτά θεωρούνται από τις τράπεζας σχεδόν 

αυτοχρηματοδοτούμενα καθώς ξεπληρώνονται γρήγορα και έχουν χαμηλό κόστος και 

αποτελούν μια έξοχη ευκαιρία για τον αγοραστή για να δείξει άξιος πίστωσης και να 

καθιερώσει μια καλή σχέση με μια εμπορική τράπεζα.
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S Λειτουργικές γραμμές πίστωσης

Αποτελείται από ένα συγκεκριμένο ποσό κεφαλαίου που γίνεται διαθέσιμο στον 

αγοραστή σε μια βάση ‘όταν χρειαστεί’ για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η 

λειτουργική γραμμή πίστωσης μπορεί να είναι βραχύ ή μεσαίου ορίζοντα, ανανεώσιμη 

ή μη ανανεώσιμη και με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι δανειζόμενοι πρέπει να 

προσέξουν στην διαπραγμάτευση των επιτοκίων, στο βαθμό δέσμευσης και στο να μην 

γίνει το δάνειο περιοριστικός παράγοντας για την εταιρία. Ο δανειζόμενος πρέπει 

επίσης να προσέξει οι ταμειακές ροές του να είναι συγχρονισμένες με τις πληρωμές του 

δανείου του.

'Λ Μεσοπρόθεσμα δάνεια

Αφορούν συνήθως μια περίοδο 3ων έως 5 ετών για τους σκοπούς των αποκτώμενων 

μηχανημάτων, εξοπλισμού και επίπλωσης ή για κεφάλαιο κίνησης. Το δάνειο είναι 

σχεδόν πάντα ασφαλισμένο, όχι μόνο από τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν 

αλλά και από άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως αποθέματα, εισπρακτέους 

λογαριασμούς, εξοπλισμό και ακίνητη περιουσία. Το δάνειο απαιτεί συνήθως μια 

συμφωνία δανείου που περιέχει περιοριστικά συμβόλαια αναφορικά με τον τρόπο 

διοίκησης της εταιρίας κατά την διάρκεια ισχύος του δανείου. Τα περιοριστικά 

συμβόλαια είναι σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα συμφέροντα του δανειστή και 

να διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προτού 

πληρωθούν μερίσματα, bonus οε διευθυντικά στελέχη ή γενικότερα πριν την πληρωμή 

άλλων παρεμφερών εξόδων.

■S Μακροχρόνια δάνεια

Τα μακροχρόνια δάνεια αφορούν συνήθως συγκεκριμένες πολύ καλά ασφαλισμένες 

συναλλαγές, όπως την αγορά ακίνητης περιουσίας ή εγκαταστάσεων στις οποίες ο 

δανειστής θα σκεφθεί να δώσει το δάνειο για να καλύψει το 65 με 80% της συνολικής 

αξίας της επένδυσης. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι οι εμπορικές τράπεζες δεν 

παρέχουν μακρόχρονο δανεισμό σε μικρές νέες εταιρίες γιατί ο κίνδυνος στις 

περιπτώσεις αυτές αυξάνεται κατακόρυφα.

ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
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Όταν ο αγοραστής χρησιμοποιεί το δανεισμό ως κύριο συστατικό της χρηματοδότησής 

του, υπάρχει μια παράλληλη συναλλαγή με τη μορφή του κλεισίματος της συμφωνίας 

δανεισμού που πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την αγοραστική συναλλαγή. Τα 

βασικά έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν σε σχέση, με το κλείσιμο της συμφωνίας 

δανείου είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

λ Συμφωνία Δανεισμού. Η συμφωνία δανεισμού περιλαμβάνει όλους τους όρους 

και τις συνθήκες της συναλλαγής μεταξύ του αγοραστή και του δανειστή. Αυτές 

είναι: το συνολικό ποσό, το διάστημα δανεισμού, οι ασφαλιστικές απαιτήσεις, 

οι περιοριστικοί όροι, οι εγγυήσεις και οι αποζημιώσεις σε περίπτωση μη 

ικανότητας αποπληρωμής του δανείου

Ύ Συμφωνία Ασφάλειας. Η συμφωνία ασφάλειας αναγνωρίζει τις εμπράγματες 

ασφάλειες που απαιτούνται για να ασφαλιστεί το δάνειο.

λ Δήλωση Χρηματοδότησης. Καταγράφει τα συμφέροντα του δανειστή ως προς τις 

εμπράγματες ασφάλειες και καταθέτεται στις τοπικές και κρατικές αρχές. 

Λειτουργεί ως ενημερωτικό μέσο για άλλους πιθανούς δανειστές ότι υπάρχει 

αξίωση με την μορφή της εμπράγματης ασφάλειας εκ μέρους της τράπεζας για 

ορισμένα περιουσιακά στοιχεία.

λ Υποσχετικό Σημείωμα. Η ύπαρξή του λειτουργεί σαν απόδειξη της υποχρέωσης 

του αγοραστή προς την τράπεζα

λ Προσωπική Εγγύηση. Η προσωπική εγγύηση αποτελεί μια επιπλέον εγγύηση 

ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της συναλλαγής ως προς τον δανειστή και 

διεξάγεται προσωπικά από τον αγοραστή - δανειστή

3. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η μετοχική χρηματοδότηση αφορά την προσφορά και πώληση των μετοχών του 

αγοραστή με σκοπό την ανεύρεση κεφαλαίου για να εξαγοραστεί η εταιρία στόχος και 

για να δημιουργηθεί ικανό κεφάλαιο κίνησης για την νέα εταιρία. Οι μετοχές 

πωλούνται μέσω προσωπικών τοποθετήσεων, στρατηγικών επενδυτών και 

ενδιαμέσων. Υπάρχουν διάφορες πηγές, πρακτορεία και χρηματοοικονομικές εταιρίες 

που έχουν συμμετάσχει στην μετοχική χρηματοδότηση τέτοιων περιπτώσεων. 

Υπάρχουν επίσης διαφορετικά είδη μετοχών, το καθένα με τα δικά του δικαιώματα, 

προτιμήσεις και αναμενόμενη απόδοση σε σχέση με το κεφάλαιο που θα τοποθετηθεί
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στην νέα εταιρία. Τα τρία είδη μετοχών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πηγή 

χρηματοδότησης είναι:

S Κοινές Μετοχές. Η ανάγκη για κεφαλαιακή ανάπτυξη πέρα από τι προσωπικές 

αποταμιεύσεις και τα παρακρατηθέντα κέρδη καταλήγει σε μια αναδιάρθρωση 

της κεφαλαιακής δομής και σε μια αναδιανομή της ιδιοκτησίας και του ελέγχου. 

Παρά το ότι η προσφορά κοινών μετοχών είναι αρκετά δαπανηρή και περιορίζει 

τον προσωπικό έλεγχο και την ιδιοκτησία, προσφέρει στην νέα εταιρία 

αυξημένο κεφάλαιο και μια πιο ασφαλή βάση ανάπτυξης ενώ η πιθανότητα η 

εταιρία να λάβει εξωτερική χρηματοδότηση γενικά αυξάνεται.

S Προνομιούχες Μετοχές. Σε αντάλλαγμα για το κεφάλαιο που προσφέρουν αυτοί 

που αγοράζουν προνομιούχες μετοχές απολαμβάνουν μερίσματα σε ένα 

σταθερό ή προσαρμοζόμενο επιτόκιο με προνομιακή σχέση σε σύγκριση με του 

κατόχους κοινών μετοχών και με προτεραιότητα ικανοποίησης στην περίπτωση 

ρευστοποίησης. Οι προνομιούχες μετοχές προσφέρουν κάποια επιπλέον 

δικαιώματα ψήφου και άλλα προνόμια σε σχέση με τους άλλους μετόχους όχι 

όμως και σε σχέση με τους δανειστές.

ν' Μετατρεπόμενα Χρεόγραφα. Τα χρεόγραφα αυτά δίνουν στον κάτοχό τους το 

δικαίωμα να τα μετατρέψει σε κοινές ή προνομιούχες μετοχές. Το κίνητρο για 

την μετατροπή είναι συνήθως ότι η τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη από την 

τρέχουσα απόδοση των χρεογράφων. Τα μετατρεπόμενα χρεόγραφα 

προσφέρουν στην εταιρία ορισμένα οφέλη όπως την ευκαιρία ανάπτυξης του 

κεφαλαίου χωρίς περιοριστικά συμβόλαια και σε χαμηλότερο επιτόκιο και την 

διεύρυνση της αγοράς πιθανών αγοραστών τίτλων τέτοιου τύπου.

4. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Οι τοποθετήσεις αυτού του είδους προσφέρουν στον αγοραστή μειωμένα κόστη 

συναλλαγής λόγω της απαλλαγής τους από την αναλυτική καταχώρηση και αναφορά 

τους σύμφωνα με τις αρχές που επιβάλλει η νομοθεσία. Η εναλλακτική αυτή προσφέρει 

επίσης της ικανότητα να δομηθεί μια πιο πολύπλοκη αλλά και εμπιστευτική συναλλαγή 

αφού συνήθως οι τοποθετήσεις αυτές αφορούν μια μικρή αλλά έμπειρη ομάδα 

επενδυτών. Εκτός των άλλων μια τέτοιου τύπου τοποθέτηση επιτρέπει μια πολύ πιο 

γρήγορη διείσδυση στην αγορά κεφαλαίου.
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5. VENTURE CAPITAL FUNDS

Ένας αγοραστής του οποίου οι συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για εξωτερική 

χρηματοδότηση από μια εμπορική τράπεζα ή δεν μπορούν να συγκεντρώσουν ιδιωτικές 

τοποθετήσεις μπορεί να υιοθετήσει την προσέγγιση του venture capital. Ο όρος venture 

capital έχει οριστεί με πολλούς τρόπους αλλά αναφέρεται γενικότερα στην υψηλού 

κινδύνου και αρχικού σταδίου χρηματοδότηση μικρών και ταχέως αναπτυσσόμενων 

εταιριών. Ένας επαγγελματίας venture capitalist, όπως αποκαλείται, ασχολείται με την 

συγκέντρωση κεφαλαίων σε αναπτυσσόμενες εταιρίες εκ μέρους κάποιων παθητικών 

επενδυτών. Ανεξάρτητα από την φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται ο αγοραστής, 

υπάρχουν κάποιοι καθοριστικοί παράγοντες που όλες οι εταιρίες venture capital θα 

εξετάσουν και οι οποίες γενικότερα εντάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:η 

διοικητική ομάδα, τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, οι αγορές στις οποίες ο 

αγοραστής και η εξαγοραζόμενη εταιρία δραστηριοποιούνται και η αναμενόμενη 

απόδοση της επένδυσης. Η διαπραγμάτευση για το τελικό πλάνο της δομής μιας 

συμφωνίας venture capital πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα συμφέροντα της 

εταιρίας που πραγματοποιεί την εξαγορά και των venture capitalists. Σε αυτές τις 

συμφωνίες ο δανειζόμενος πρέπει να ελέγξει με μεγάλη προσοχή τους όρους της 

συμφωνίας για να ανιχνεύσει τυχόν παγίδες και περιορισμούς που κατά κανόνα 

περιέχουν τέτοιες συμφωνίες. Το συμφωνητικό περιέχει όρους όπως : δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των δύο μερών και ανάληψη του κόστους της συναλλαγής από πλευράς 

του δανειζόμενου εάν αυτή δεν ευδοκιμήσει. Η αρχική διαπραγμάτευση των όρων και 

τα τελικά έγγραφα επικεντρώνονται στο είδος των χρεογράφων που θα 

χρησιμοποιηθούν και τις βασικές συνθήκες, τους όρους και τα οφέλη που προκύπτουν 

από αυτά. Το είδος των χρεογράφων που θα επιλεχθεί τελικά θα ανήκει συνήθως σε μία 

από τις παρακάτω κατηγορίες:

■S Προνομιούχες Μετοχές. Αποτελούν το πιο συνηθισμένο είδος χρεογράφων που 

εκδίδονται στην χρηματοδότηση με venture capital λόγω των σημαντικών 

πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στον επενδυτή, όπως την μετατρεψιμότητα 

σε κοινές μετοχές και άλλα οφέλη όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω.

■S Μετατρέψιμα χρεόγραφα. Συχνά προτιμούνται από τους venture capitalists ιδίως 

όταν πρόκειται για υψηλού κινδύνου συναλλαγές γιατί παρέχουν 

πλεονεκτικότερη θέση έναντι στους μετόχους έως ότου υπερπηδηθεί ο 

κίνδυνος.
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S Χρεόγραφα με εγγυήσεις. Και αυτή η κατηγορία χρεογράφων προτιμάται από 

τους επενδυτές αυτού του τύπου γιατί στην περίπτωση των περικοπών 

προστατεύονται κερδίζοντας πληρωμές του χρέους και σε περίπτωση άνθησης 

προστατεύονται με εγγυήσεις για αγορά κοινών μετοχών σε ευνοϊκές τιμές και 

όρους. Η χρήσης της εγγύησης καθιστά τον επενδυτή ικανό να αγοράζει κοινές 

μετοχές χωρίς να θυσιάζει την θέση του ως πιστωτή όπως θα συνέβαινε στην 

περίπτωση των μετατρέψιμων χρεογράφων.

^ Κοινές Μετοχές. Αυτού του τύπου οι μετοχές σπάνια προτιμούνται από αυτούς 

τους επενδυτές και ειδικότερα στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης γιατί δεν 

προσφέρουν στον επενδυτή κανένα ειδικό προνόμιο, καμία σταθερή απόδοση 

και καμία ειδική εξουσία ή προστασία.

6. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τόσο η εταιρία αγοραστής όσο και η εταιρία στόχος αναλαμβάνουν έναν κίνδυνο όσον 

αφορά την αξιολόγηση της εταιρίας , της τιμής της και της συναλλαγματικής 

μεταβολής. Ένας τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος είναι η πληρωμή 

στους πωλητές να έχει συνοχή με την μελλοντική απόδοση της εταιρίας στόχου υπό 

την δική της διοίκηση. Στην δεκαετία του 80 αυτή η μέθοδος λεγόταν ‘earn out’ και 

χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον σε περιπτώσεις χρηματοδότησης μικρών εταιριών 

παροχής υπηρεσιών όπως σε διαφημιστικές εταιρίες. Στις εταιρίες αυτού του τύπου η 

αξία της εταιρίας εξαρτάται κατά πολύ από το περιουσιακό στοιχείο της 

δημιουργικότητας και των δημοσίων σχέσεων ενός η δύο συνήθως ατόμων και ως εκ 

τούτου η αξιολόγηση τέτοιων εταιριών είναι εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Στην 

περίπτωση ‘earn out’ οι εναλλακτικές για τον πωλητή είναι οι δύο ακόλουθες:

S Άμεση πληρωμή σε μετρητά ή μετοχές του αγοραστή.

Καθυστερημένη πληρωμή σε συνάρτηση με το κατά πόσο ο στόχος επιτυγχάνει 

ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο επίπεδο απόδοσης.

Το επίπεδο απόδοσης μπορεί να εκφραστεί σε όρους εσόδων από πωλήσεις ή κέρδη 

προ φόρων. Η δομή μιας τυπικής ‘earn out’ συμφωνίας θα γίνει καλύτερα κατανοητή 

με το ακόλουθο παράδειγμα:

Η εταιρία ‘Β’ αποκτά τις μετοχές μιας εταιρίας Τ’ σε μια συμφωνία πληρωμής τύπου 

‘earn out’. Τα κέρδη προ φόρων για την εταιρία Τ' το έτος 2000 είναι $1.5 

εκατομμύρια. Η εταιρία ‘Β’ εκτιμά ότι μελλοντικά κέρδη προ φόρων της εταιρίας Τ’
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θα είναι $2.5 εκατ. το 2001, $3 εκατ. το 2002 και $3.5 εκατ. το 2003. Η ‘Β’ κάνει μια 

πληρωμή της τάξης των $10 εκατ. το 2000 και μια ‘earn out’ πληρωμή σε μετρητά 

κατά το τέλος του 2003. Η φόρμουλα της συμφωνίας ‘earn out’ είναι δύο φορές το 

πλεόνασμα των προ φόρων κερδών πάνω από $2εκατ. από το 2001 έως το 2003. Η 

μέγιστη δυνατή πληρωμή βάσει της συμφωνίας ‘earn out’ θα είναι $6εκατ. Το 

συνολικό σκεπτικό έχει ως εξής:

Αρχική πληρωμή 

Περίοδος ‘earn out’

Μέγιστη δυνατή πληρωμή ‘earn out’ 

Συνολικά

$ 10 εκατ.

$3 έτη

$6 εκατ. σε μετρητά 

$10 εκατ.

Η συμφωνία ‘earn out’ μπορεί να αποπληρωθεί σε μετοχές, μετρητά κτλ. Οι συμφωνίες 

για ‘earn out’ έχουν όπως όλες οι μέθοδοι κάποια προβλήματα. Για τον αγοραστή είναι 

μεν ένας τρόπος για να διατηρήσει τις ιδιαίτερες ικανότητες του πωλητή ωστόσο, για 

τον πωλητή μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα υποκινητικό και να προσπαθεί να 

μεγιστοποιήσει τα βραχυχρόνια οφέλη σε βάρος των μακροχρόνιων.

Παρακάτω ακολουθεί μια απεικόνιση των εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης μιας 

εξαγοράς.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Απλούστιρη Πολτπλοκότιρη

1.0 αγοραστής ^ 2.0 αγοραστής 3.0 αγοραστής
χρησιμοποιεί χρησιμοποιεί δίνει ιδία κεφάλαια
άκατου μετρητά/ για το 25 με 50%
μετρητά ή χρεόγραφακαι ο της τιμής αγοράς
χρεόγραφα για πωλητής και το υπόλοιπο
να πληρώσει συμμετέχει με παρέχεται από
των πωλητή κάποιο τρόπο κάποιον μικρότερης

στην
χρηματοδότηση

σημασίας δανειστή

4.0 αγοραστής ^ 5 .0 αγοραστής 5 Η συνολική τιμή

δίνει το 25% των δίνει το 30% της αγοράς είναι ένας

συνολικών τιμής αγοράς (που συνδυασμός:

κεφαλαίων και το συγκεντρώνεται α. Μετρητών από

50% δίνεται από μέσω χρεογράφων), τον αγοραστή

κάποιον μεγάλο το 50% από έναν β. Συμμετοχής του

δανειστή ενώ το σημαντικό δανειστή πωλητή

υπόλοιπο 25% από και το 20% από γ. Χρεόγραφα του

κάποιον μικρότερο έναν μικρότερο αγοραστή

δανειστή δανειστή δ Μετρητά από 
κάποιον σημαντικό 
δανειστή 
ε. Μετρητά από 
μικρότερο δανειστή 
ζ Μετρητά από 
venture capital

Πηγή: Sherman Andrew, 1998, Mergers & Acquisitions from A to Z
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ.

Κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης των όρων μιας δανειακής συμφωνίας 

απαιτείται η εξεύρεση των λεπτών αυτών ισορροπιών προκειμένου να ικανοποιηθούν - 

κατά το δυνατό- οι απαιτήσεις των δύο συμβαλλομένων -αγοραστή και δανειστή. Ο 

δανειστής θα επιθυμεί να έχει όλα τα δικαιώματα, αποζημιώσεις και την προστασία 

ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο της μη αποπληρωμής του δανείου. Από την άλλη 

πλευρά, ο αγοραστής επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει το επίπεδο του ελέγχου και να 

επιτύχει μια απόδοση που θα υπερβαίνει τις πληρωμές του δανείου και του κόστους 

κεφαλαίου. Κάποια από τα θέματα που θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση θα είναι τα 

ακόλουθα:

λ Επιτόκια. Τα επιτόκια θα υπολογιστούν σε σχέση με τα επιτόκια δανεισμού της 

αγοράς, τον βαθμό κινδύνου της δανειακής συναλλαγής και τον βαθμό στον 

οποίο προϋπήρχαν δανειακές σχέσεις μεταξύ των συναλλασσομένων και αυτές 

εκπληρώθηκαν.

Ά Εμπράγματη Ασφάλεια. Ο αγοραστής θα επιδιώξει να κρατήσει ορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία της αγοραζόμενης εταιρίας και ει δυνατόν και κάποια της 

δικιάς του εταιρίας εκτός της συμφωνίας για εμπράγματη ασφάλεια 

προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει εάν χρειαστεί περαιτέρω δανεισμός 

αργότερα. Εκτός από τις παραδοσιακές μορφές υλικών περιουσιακών στοιχείων 

που χρησιμοποιούνται για εμπράγματη ασφάλεια, ο αγοραστής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μη υλικά αγαθά, όπως την πνευματική ιδιοκτησία και την φήμη 

και πελατεία. Συνήθως αυτού του τύπου τα περιουσιακά στοιχεία θα κοστίσουν 

ακριβά στην εταιρία που θα τα χάσει σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής 

του δανείου και για τον λόγο αυτό θα πρεπε να χρησιμοποιούνται μόνο όταν 

υπάρχει βεβαιότητα ότι ο αγοραστής θα μπορέσει να ξεπληρώσει το δάνειο.

λ Περιοριστικοί Όροι. Οι όροι αυτοί είναι σχεδιασμένοι να προστατεύουν τα 

συμφέροντα του δανειστή. Μια τυπική συμφωνία δανεισμού περιλαμβάνει μια 

ποικιλία αυτών όπως:

1. Καταφατικοί Όροι. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν ενέργειες που πρέπει 

να γίνουν εκ μέρους του αγοραστή και περιλαμβάνουν:
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■S Προμήθεια χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τακτή 

βάση (συνήθως ανά τρίμηνο και ετησίως) που να έχουν ελεγχθεί 

από ένα ουδέτερων συμφερόντων τρίτο σώμα 

S Προμήθεια ανηγράφων όλων των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, αναφορών και των απαντήσεων αυτών που 

διανέμονται στους μετόχους ή σε κυβερνητικά σώματα.

S Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και βιβλία λογαριασμών της 

εταιρίας

S Διατήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων

S Συμμόρφωση της εταιρίας με όλους τους νόμους και 

προβλεπόμενους κρατικούς κανονισμούς 

S Διατήρηση όλων των περιουσιακών στοιχείων σε καλή 

κατάσταση

S Διατήρηση ενός συγκεκριμένου ποσού μετρητών (ή μια 

συμφωνημένη αναλογία ενεργητικού προς παθητικό)

2. ‘Αρνητικοί’ Όροι. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν ενέργειες που δεν 

πρέπει να γίνουν εκ μέρους του αγοραστή εάν δεν εξασφαλιστεί η 

συγκατάβαση του δανειστή και περιλαμβάνουν:

Ά Εμπλοκή σε άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες 

που δεν σχετίζονται με τις τρέχουσες 

S Δημιουργία άλλης υποθήκης ή οποιοσδήποτε άλλης 

υποχρέωσης σε τρίτο που να περιλαμβάνει την περιουσία με την 

οποία έχει ασφαλιστεί το δάνειο.

Ά Ενοικίαση ακίνητης ή προσωπικής περιουσίας πάνω από 

κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Το δικαίωμα της εταιρίας να 

προβαίνει σε ενοικιάσεις μπορεί να εξαρτάται από την 

‘συμμόρφωση’ με μια συγκεκριμένη αναλογία του προ φόρου 

εισοδήματος προς κάποιες σταθερές επιβαρύνσεις για μια 

συγκεκριμένη περίοδο.

S Δημιουργία επιπλέον χρέους εκτός για εμπορικούς λόγους. 

Το δικαίωμα της εταιρίας να δημιουργεί χρέη μπορεί να εξαρτάται 

από το αν τηρείται μια προκαθορισμένη αναλογία του προ φόρων
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εισοδήματος προς τα επιτόιαα εξόδων για μια συγκεκριμένη 

περίοδο

S Αγορά ή εξόφληση υποθήκης ή αλλιώς ανάκτηση, έναντι 

μετρητών, οποιουδήποτε κεφαλαιακού στοιχείου της . εταιρίας με 

μετρητά από τα μετά των φόρων κέρδη για ένα ποσό πάνω από το 

συμφωνημένο.

S Πληρωμή μερισμάτων σε μετρητά, όπως από τα μετά των 

φόρων κέρδη που δημιουργήθηκαν μετά από κάποια συγκεκριμένη 

ημερομηνία ή πάνω από κάποιο συγκεκριμένο ποσό.

/ Να γίνει η εταιρία εγγυητής

■S Συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή πώληση ή 

ενοικίαση όλων των περιουσιακών στοιχείων.

V Άδεια ώστε η καθαρή αξία των τρεχόντων περιουσιακών 

στοιχείων να πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο

■S Άδεια ώστε οι κεφαλαιακές δαπάνες να υπερβαίνουν ένα 

προκαθορισμένο ποσό

■S Άδεια ώστε οι ανταμοιβές των διευθυντικών στελεχών να 

μην υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο ποσό

S Πώληση ή διάθεση όλου του εμπορεύματος ενός 

υποκαταστήματος ή άδεια ώστε ένα υποκατάστημα να επέλθει σε 

δανειακή κατάσταση

Οι περιοριστικοί αυτοί όροι πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά ώστε να έχουν 

συνοχή με άλλα εταιρικά έγγραφα όπως π.χ. τις συμφωνίες της εταιρίας με τους 

μετόχους της.

S Δικαιώματα Προπληρωμής. Τα δικαιώματα αυτά διαπραγματεύονται το 

δικαίωμα να πληρωθεί το κύριο δάνειο χωρίς να επισείονται κυρώσεις 

για την εταιρία. Πολλοί εμπορικοί δανειστές επιζητούν να επισυνάπτουν 

κυρώσεις προπληρωμής που να έχουν ένα σταθερό επιτόκιο 

προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι ένα ελάχιστο ποσοστό απόδοσης 

αποκτάται εφόρου της διάρκειας του δανείου.

'Δ Κρυμμένα Κόστη και Αμοιβές. Αυτά αφορούν τα κόστη κλεισίματος, τις 

αμοιβές επεξεργασίας, τις αμοιβές δικηγόρων, τα δικαστικά έξοδα και 

οποιεσδήποτε αμοιβές σε σχέση με την δανειακή χρηματοδότηση. Οι 

εμπορικοί δανειστές κερδίζουν επίσης απόδοση με το να απαιτούν να
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διατηρεί ο δανειζόμενος ένα ελάχιστο ποσό ή κατάθεση στην τράπεζα 

ως συνθήκη για το κλείσιμο της συμφωνίας,

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓ ΙΟΥ ‘DEBT & EQUITY'

Μία ενδιαφέρουσα άποψη των εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι η αυστηρότητα που 

απαιτείται στην εκτίμηση όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων προκειμένου να 

εκτιμηθεί σωστά η τιμή πώλησης μιας εταιρίας. Η εταιρική τιμή , όπως είπαμε, 

βασίζεται γενικότερα στις τρέχουσες ταμειακές ροές, τις μελλοντικές ταμειακές ροές 

και τις αξίες αντικατάστασης. Ένα ζήτημα που τίθεται είναι εάν αυτοί που 

απολαμβάνουν υψηλές αμοιβές και έλεγχο στην εταιρία κατά την διάρκεια της 

εξαγοράς είναι επίσης αυτοί που θα έχουν τον μεγαλύτερο μελλοντικό κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί κανείς να εντοπίσει έναν κύκλο αιτιοτήτων που εμποδίζουν 

τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές να συμβούν. Οι εξαγορές με ιδία κεφάλαια είναι 

πιθανότερο να συμβούν:

1. Όταν το κόστος του χρήματος είναι χαμηλό

2. Όταν οι τιμές των μετοχών του αγοραστή είναι σχετικά υψηλές οε σύγκριση με 

τις τιμές των μετοχών της εταιρίας στόχου και ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές 

μετοχών μεταξύ των δύο εταιριών

Ένα απλό μοντέλο αιτιότητας το οποίο προτείνει η Alexandra Post μπορεί να 

σχηματιστεί: το ρολόι ξένων προς ίδια κεφάλαια - ‘debt-equity clock’. Όταν η 

αναλογία των ιδίων κεφαλαίων στην συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση είναι υψηλή 

τότε είναι ‘ώρα για δανεισμό’. Όταν, αντίθετα, η αναλογία είναι χαμηλή είναι ‘ώρα για 

μετοχικό δανεισμό’. Η πιθανή αναλογία ξένων προς ίδια, κεφάλαια για μια δοσμένη 

περίοδο περιγράφεται από την περιστρεφόμενη διάμετρο του ρολογιού που κάνει ‘τικ’ 

σύμφωνα με την αλλαγή στα επιτόκια δανεισμού και τον πληθωρισμό και σε λιγότερο 

βαθμό λόγω των αλλαγών στον όγκο της προσφοράς χρήματος.

Το μοντέλο περιγράφεται με το ακόλουθο σχήμα:

Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας
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‘ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ’- ΧΑΜΗΑΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

I

. ^ _

‘ΩΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ Ι.ΚΛ ΥΨΗΑΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Δεξί ημισφαίριο: Ώρα Χρέους, Αριστερό Ημισφαίριο: Ώρα Ιδίων Κεφαλαίων 
Πηγή: Alexandra Post, Anatomy of a Merger, 1994

Η συνέπεια του μοντέλου του ρολογιού εξαρτάται από τον σκοπό της χρηματοδότησης: 

π.χ. τα IPO’s (Initial Public Offerings) και οι μετοχές ‘junk’ που τυχόν εκδόθηκαν για 

να καλύψουν κάποιο παλιότερο χρέος και όπου κάποιες εταιρίες προσφέρουν ως 

εναλλακτική στους πιστωτές την συμμετοχή τους στην εταιρία κάνουν το ρολόι να 

κάνει ‘τικ’ παρότι η συνολική ποιότητα του εταιρικού δανεισμού έχει στην περίπτωση 

αυτή διαβρωθεί.

Καθώς οι τιμές των μετοχών αυξάνονται, η αναλογία ξένων προς ίδια κεφάλαια 

αλλάζει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να υποστηρίζουν 

παραπάνω εξωτερική χρηματοδότηση - τουλάχιστον φαινομενικά. Περισσότερος
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δανεισμός σε χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού είναι τώρα διαθέσιμος καθώς ο χαμηλός 

πληθωρισμός ενθαρρύνει τις κεντρικές τράπεζες να χαμηλώσουν τα επιτόκια που με 

την σειρά τους προωθούν την ρευστότητα. Καθώς η δανειοδοτική ικανότητα των 

τραπεζών επεκτείνεται φθηναίνει ο δανεισμός για την πραγματοποίηση της εξαγοράς. 

Καθώς όμως οι τιμές των μετοχών αυξάνονται η αναλογία ξένων προς ιδίων 

κεφαλαίων του αγοραστή μειώνεται και η εταιρία είναι ικανή να υποστηρίξει επιπλέον 

εξωτερικό δανεισμό. Την ίδια στιγμή, οι δημιουργικές μανούβρες χρηματοδότησης με 

μετατρέψιμα ομόλογα και περιοριστικά στοιχεία αυξάνονται επίσης - καθώς οι 

τράπεζες αναζητούν πελάτες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Οι τράπεζες αυτές 

εμπλέκονται όλο και περισσότερο στον προγραμματισμό του στρατηγικού πλάνου και 

υπηρετούν πληθώρα παρεμφερών αναγκών των αγοραστών - πελατών τους. Είναι η 

ώρα που το ρολόι κάνει ‘τικ’ στις ώρες του εξωτερικού δανεισμού.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

‘Όπως ειπώθηκε, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές είναι τόσο μαζικές ώστε να μιλάμε 

για κύματα εξαγορών και συγχωνεύσεων. Συχνά, επειδή αυτή η τάση γιγάντωσης των 

επιχειρήσεων αποτελεί σχεδόν αυτοσκοπό, αρκετές επιχειρήσεις τείνουν να 

καταφεύγουν στην σκέψη συγχώνευσης ή εξαγοράς προκειμένου να επιλύσουν τα 

οποιαδήποτε προβλήματά τους. Η ανάπτυξη όμως μιας επιχείρησης δεν πετυχαίνεται 

με μια απλή εξαγορά ή συγχώνευση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναλυθούν οι 

καταστάσεις και τα προβλήματα και να επιλεχθεί η σωστή στρατηγική κίνηση, που σε 

καμία περίπτωση δεν είναι πάντα μια εξαγορά ή συγχώνευση. Παρακάτω αναφέρονται 

συνοπτικά ορισμένες εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όταν μια εταιρία διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να 

αναπτύξει και να λανσάρει νέα προϊόντα ή μπορεί να βρει εύκολα ανθρώπινο δυναμικό, 

οι πόροι που χρειάζεται είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που χρειάζεται μια 

συγχώνευση ή εξαγορά. Εάν η αγορά αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς ή η εταιρία 

υπήρξε αργή στο να διεισδύσει στην αγορά τότε η οργανική ανάπτυξη μπορεί να είναι 

αργή προκειμένου να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς. Παρόλα αυτά, η 

οργανική ανάπτυξη δεν μπορεί να απορριφθεί καθότι είναι πολύ πιο απλή ως 

διαδικασία.

JOINT VENTURES

Μία εναλλακτική στρατηγική στις εξαγορές και συγχωνεύσεις για τις μικρές και γοργά 

αναπτυσσόμενες εταιρίες είναι μια νομική δομή γνωστή με τον αγγλικό όρο joint 

venture. Μια τέτοια εναλλακτική συνήθως εκφράζεται ως μια συνεργασία ή ως μια 

κοινή νεοϊδρυθείσα εταιρία στην οποία 'ένα ή περισσότερα μέρη συνεργούν 

προκειμένου να επιτύχουν μια σειρά στρατηγικών και χρηματοοικονομικών στόχων σε 

βραχύ ή μακροχρόνια βάση. Οι εταιρίες που αναπτύσσονται και που επιθυμούν να 

υιοθετήσουν μια τέτοια στρατηγική ανάπτυξης θα πρεπε να δώσουν μεγάλη βαρύτητα 

στον τύπο του συνεργάτη που θα επιλέςουν. Τα joint venture αποτελούν μέρος μιας 

στρατηγικής με σκοπό:
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S Την άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση σε αντάλλαγμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 

δικαιωμάτων διανομής κτλ

■S Ένα υποκατάστατο κεφαλαίου, όπου οι πόροι που θα αποκτούνταν με 

κεφάλαιο, αποκτούντάι τώρα μέσω του joint venture 

S Μία ‘μετακύλιση’ του βάρους και του κόστους της ανάπτυξης σε αντάλλαγμα 

για μία πιο περιορισμένη ανάπτυξη

FRANCHISING

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το franchising έχει αναδειχθεί ως μια 

ιδιαίτερα δημοφιλής στρατηγική ανάπτυξης και ιδιαίτερα για τις μικρότερες εταιρίες 

που δεν δύνανται να στηρίξουν την εσωτερική ανάπτυξη. Παρά την ιδιαίτερη προσοχή 

που του έχει δοθεί από τα μέσα, ο τύπος αυτός στρατηγικής δεν είναι πάντα 

κατάλληλος για όλες τις επιχειρήσεις Οι συνήθεις λόγοι για τους οποίους κάποιος 

στρέφεται στη λύση του franchising είναι οι ακόλουθοι:

ν' Οικονομίες κλίμακας και λειτουργική αποτελεσματικότητα 

■S Γρηγορότερη διείσδυση αγοράς σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου 

■S Αντικατάσταση του υπαλληλικού προσωπικού από υποκινημένους 

επιχειρηματίες

■S Μετακύλιση της ευθύνης για διάφορα θέματα σε έναν κεντρικό συντονιστικό 

φορέα

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αυτοί οι τύποι συμφωνιών δίνουν την ευκαιρία για επιπρόσθετα κέρδη και ρευστότητα 

προς μια μικρή σχετικά αρχική επένδυση. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

το ενδιάμεσο στάδιο πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης έτσι ώστε ο 

ενδιαφερόμενος να γνωρίσει καλά τον συνεργάτη του. Αυτή η πρακτική είναι συνήθης 

σε κλάδους όπως αυτός των αναψυκτικών για παράδειγμα. Υπάρχουν ακόμη χιλιάδες 

ευκαιρίες για ανάπτυξη με αυτού του τύπου τις συμφωνίες. Κάποιες εταιρίες 

δικαιολογημένα αισθάνονται ανασφαλείς με αυτού του τύπου τις συμφωνίες καθώς 

υπάρχει πάντα η πιθανότητα να τερματιστεί η συμφωνία όταν οι πωλήσεις έχουν 

αυξηθεί και προτού πραγματοποιηθεί μια ικανοποιητική ανταμοιβή επειδή ο 

κατασκευαστής ενδέχεται να αναλάβει ο ίδιος την διανομή του προϊόντος του.
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Προκειμένου να είναι καρποφόρες τέτοιες συνεργασίες θα πρέπει να διαπραγματεύεται 

εξ ‘ αρχής το είδος και η διάρκεια της συνεργασίας καθώς και η περίοδος κατά την 

οποία θα γνωστοποιείται τυχόν τερματισμός συνεργασίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η στρατηγική συμμαχία είναι μια σημαντική πρωτοβουλία εταιρικής ανάπτυξης που 

εκτελείται σε συνεργασία με κάποια άλλη εταιρία χωρίς να περιλαμβάνει αλλαγές στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή να απαιτεί κάποια επένδυση. Κατά την έννοια αυτή, η 

στρατηγική συμμαχία περιλαμβάνει και την υπεργολαβία, η οποία πετυχαίνει ένα 

σημαντικό αναπτυξιακό στόχο και δεν απαιτεί επενδύσεις κεφαλαιακού τύπου. Είναι 

γεγονός ότι γενικότερα ένας σημαντικός αριθμός στρατηγικών συμμαχιών κατέληξε 

στην εξαγορά του ενός συνεταίρου από τον άλλον, ωστόσο, αυτό δεν θίγει σε καμία 

περίπτωση τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτού του είδους η εναλλακτική 

στρατηγική. Αντίθετα, είναι προς όφελος της εξαγοράζουσας το ότι γνωρίζει καλά την 

εταιρία την οποία ενδέχεται να εξαγοράσει.

LICENSING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ

To licensing είναι μια εργολαβική μέθοδος ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της 

πνευματικής ιδιοκτησίας μεταφέροντας δικαιώματα χρήσης σε τρίτους χωρίς αλλαγή 

του καθεστώτος ιδιοκτησίας. Οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία θα μπορούσε να είναι 

αντικείμενο τέτοιας διαπραγμάτευσης : από τους ήρωες του Walt Disney μέχρι το 

λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από επιχειρηματική σκοπιά το licensing 

περιλαμβάνει το αντιστάθμισμα των οικονομικών και στρατηγικών πλεονεκτημάτων 

έναντι άλλων μεθόδων όπως άμεσες πωλήσεις, διανομείς ή δικαιοχρήστες. Σημαντικά 

οφέλη του licensing είναι τα ακόλουθα:

S Μείωση κινδύνου και του κόστους 

■S Γρήγορη διείσδυση της αγοράς 

S Αύξηση της φήμης και πελατείας

S Είσπραξη αρχικών δικαιωμάτων και ποσοστών σε μόνιμη βάση.

Αντίστοιχα, μειονεκτήματα του licensing είναι:

S Μειωμένη δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου και καθιέρωσης στάνταρ 

S Εξάρτηση από τις δυνατότητες/ικανότητες του licensee

103



Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας

S Ύπαρξη κινδύνου να βλαφτεί η φήμη του licensor από τον licensee 

/ Δυσκολία εύρεσης, δημιουργίας και διατήρησης υποκινημένων licensee.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Οι περισσότερες περιπτώσεις εξαγοράς και συγχώνευσης, αν και μπορεί να διαφέρουν 

πολύ σε όρους μεγέθους των εμπλεκόμενων εταιριών, τύπου συναλλαγής και κλάδου, 

έχουν κάποια βασικά στάδια τα οποία όλες ακολουθούν. Αυτά είναι:

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ / ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Όταν μια εταιρία αναζητά κάποια άλλη προκειμένου να συγχωνευτεί μαζί της ή να την 

εξαγοράσει, το πρώτο πράγμα που συνήθως θα την ενδιαφέρει θα είναι η χρηστική αξία 

του μελλοντικού συνεργάτη της, δηλαδή το κατά πόσο αυτός δύναται να της προσφέρει 

αύξηση της οικονομικής της. αξίας. Είναι, λοιπόν, ένα ζήτημα εύρεσης της ‘σωστής’ 

εταιρίας, στην ‘σωστή’ αγορά και η οποία θα επιθυμεί κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

να ενώσει τις δυνάμεις της . και πάνω από όλα στο ‘σωστό’ τίμημα. Υπό μια άλλη 

οπτική, μία άλλη εταιρία είναι πολύ παραπάνω από αυτά αφού αποτελεί μια πολύπλοκη 

οντότητα από ιστορία, ανθρώπους και τις μεταξύ τους σχέσεις. Οι πιθανοί 'συνεργάτες’ 

βρίσκονται στις περισσότερες περιπτώσεις σε παρόμοιο παραγωγικό κλάδο και 

μάλιστα συχνά ενδέχεται να ήταν σχετικά επιθετικοί ανταγωνιστές. Κοιτώντας πίσω 

από τους στυγνούς αριθμούς η συνένωση δύο εταιριών σημαίνει την αναγκαστική 

συνεργασία ανθρώπων με ζητούμενο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Αυτό 

σημαίνει συνεργασία και όχι διαφωνίες, ομαδική δουλειά και όχι εγωκεντρισμό. 

Συνεπώς, ενδέχεται τελικά ο κατάλληλος συνεργάτης - στόχος να μην είναι αυτός που 

φαίνεται σαν προφανής. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά κριτήρια που πρέπει να 

αξιολογηθούν έστω και αν σημείο αφετηρίας αποτελεί η οικονομική ευρωστία του 

στόχου.

2. ΣΤΕΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Στο στάδιο αυτό ο αγοραστής γίνεται πιο ρεαλιστικός: αρκετές εταιρίες φαίνονται 

ενδιαφέρουσες, ωστόσο ποιες από αυτές ενδιαφέρονται και είναι διαθέσιμες? Και για 

αυτές που ενδιαφέρονται, τι θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί η συμφωνία?

104



Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας

Προφανώς θα υπάρξει αρκετή παρασκηνιακή διερεύνηση, κυρίως από συνολική 

στρατηγική άποψη αλλά και από προσωπικές στρατηγικές συγκεκριμένων ατόμων 

μέσα στην εταιρία τα οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δικούς τους φιλόδοξους 

στόχους. Στην περίπτωση αυτή, τα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα καθώς 

πρόκειται συνήθως για ανθρώπους - κλειδιά μέσα στην' ετάιρία ικανούς να 

διαμορφώσουν ρεύματα υποστήριξης

3. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ‘Α ΔΙΑΛΟΓΗΣ’

Η εταιρία πρώτης γραμμής ενδέχεται είτε να είναι το ιδανικό ταίρι είτε απλά η 

καλύτερη διαθέσιμη ενάλλακτική δοσμένων των συνθηκών. Είναι προφανές ότι η 

εξωτερική πίεση μπορεί να επηρεάσει κατά πολύ αυτήν την επιλογή. Έτσι, εάν υπάρχει 

μεγάλη δραστηριότητα σε έναν δεδομένο κλάδο, η πίεση για ανάπτυξη αυξάνεται ενώ 

το πεδίο επιλογής συνεταίρου συρρικνώνεται. Απευθείας με το που εντοπιστεί μια 

εταιρία πρώτης διαλογής, τόσο η πίεση για ολοκλήρωση της συναλλαγής όσο και άλλες 

συνοδευτικές δραστηριότητες αυξάνονται.

4. ΑΝΑΣΚΟΠΩΝΤΑΣ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατά την φάση αυτή, η πρώτιστη μέριμνα είναι να ερευνηθεί αν η υπό συζήτηση 

συνένωση των εταιριών θα έχει ζητήματα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν 

προβλήματα. Για παράδειγμα: αντιτίθεται η συνένωση στους αντιμονοπωλιακούς 

νόμους για το ελεύθερο εμπόριο? Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να υπάρχουν μη 

προβλεπόμενα περιβαλλοντικά ή νομικά ατοπήματα τα οποία να ανιχνευτούν με μια 

προσεκτικότερη εξέταση. Μήπως θα πρεπε να υπάρξει μέριμνα για τον καθαρισμό των 

τοξικών παραγωγικών εγκαταστάσεων ή μήπως η εταιρία έχει προβεί σε πράξεις 

τέτοιες που να επισείουν μηνύσεις από τους πελάτες της? Η δυσκολία στο στάδιο αυτό 

συνδέεται με την ανάγκη να προβλεφθούν τυχόν πιθανές δυσχερείς καταστάσεις παρά 

στο να διαπιστωθούν πραγματικά τρέχοντα προβλήματα. Μέχρι αυτό το σημείο η 

ανασκόπηση των επιχειρήσεων θα βασίζεται τυπικά στη δυνατότητά αυτών να 

προσθέτουν αξία. Ακριβώς επειδή το στάδιο αυτό σημαίνει ότι η υπό εξέταση εταιρία 

πληροί αρκετές προϋποθέσεις, εάν τα προβλήματα που θα συναντηθούν στο 

ρυθμιστικό πλαίσιο δεν είναι πραγματικοί σκόπελοι, συνήθως θα παραβλεφθούν για να 

κάνουν την εμφάνισή τους μελλοντικά.
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5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΉΣΕΩΝ

Μέχρι αυτό το στάδιο, η περισσότερη από την δραστηριότητα θα έχει διαδραματιστεί 

παρασκηνιακά και σε ήπιους τόνους. Τώρα, περνάμε σε μία φάση όπου τα πράγματα 

λαμβάνουν πιο σοβαρές διαστάσεις και οι διαδικασίες εξωτερικεύονται. Σε περίπτωση 

συγχώνευσης ή κάποιας άλλης μορφής συνεργατικής συμμαχίας έχουν αναμιχθεί και τα 

δύο μέρη. Σε περίπτωση, όμως, εχθρικής εξαγοράς η εταιρία στόχος ενδέχεται να μην 

γνωρίζει τίποτα για τους σκοπούς του αγοραστή. Στο σημείο αυτό έχουν συλλεχθεί 

αρκετές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να πλαισιώσουν την πιθανή συμφωνία. 

Ένα βασικό σημείο είναι μια αρχική τιμή, μια εκτίμηση της αξίας της εταιρίας είτε σε 

μετοχές είτε σε μετρητά. Οι δύο εταιρίες καθορίζουν τους ρόλους κλειδιά και τις 

βασικές υπευθυνότητες.

6. ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στην επόμενη φάση, εάν φυσικά οι διαπραγματεύσεις είναι επιτυχείς, τα σχέδια των 

δύο ή περισσότερων εταιριών υπό ανάμιξη αρχίζουν και επισημοποιούνται. Αυτό 

εξελίσσει την διαδικασία από έρευνα σε μια δραστηριότητα με έναν πλέον ορατό και 

επίσημο σκοπό - την αρχή της δημιουργίας των πραγματικών αλλαγών ανάμεσα στις 

δύο επιχειρήσεις

7. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η επιμελής αυτή έρευνα θα δώσει την ευκαιρία να εξακριβωθεί το κατά πόσο τα 

προκαταρκτικά στοιχεία που είχαν συλλεχθεί ήταν ακριβή. Πιο συγκεκριμένα: 

αντανακλούν τα επίσημα οικονομικά στοιχεία την πραγματική κατάσταση της 

επιχείρησης? Υπάρχουν παρανομίες στις συναλλαγές? Τέτοιου είδους ερωτήματα για 

την πραγματική και όχι την παρουσιαζόμενη εικόνα της επιχείρησης θα απαντηθούν 

τώρα. Όπως υπονοείται, η τυπική προσέγγιση προσανατολίζεται κυρίως στα 

εμπράγματα στοιχεία με χρηματοοικονομική έμφαση. Αυτό που συνήθως υπολείπεται 

είναι η ανάλυση για την εταιρική κουλτούρα και το ανθρώπινο δυναμικό. Σε κάποιες 

περιπτώσεις αυτό γίνεται εσκεμμένα εάν τα μόνα σημαντικά στοιχεία θεωρούνται τα 

φυσικά και τα οικονομικά. Εάν, ωστόσο, υπάρχει κάτι στον τρόπο με τον οποίο
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λειτουργεί η επιχείρηση το οποίο της προσθέτει αξία, τότε η παράλειψή του θα είναι 

εσφαλμένη.

8. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Υπό το καθεστώς του τρέχοντος χρηματοοικονομικού κλίματος στο οποίο οι μετοχές 

ενδέχεται να είναι υπερτιμημένες, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν μεγάλες 

διακυμάνσεις στην εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης. Για συμφωνίες που γίνονται 

αποκλειστικά βάση των συναλλακτικών αξιών των μετοχών, η συμπεριφορά όσον 

αφορά την αξιολόγηση μπορεί να είναι έως και ιπποτική. Σε κάποιο σημείο βέβαια, οι 

αριθμοί γίνονται προσδοκίες που πρέπει να επαληθευτούν.

9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Για αυτούς που ενεπλάκησαν στην δημιουργία της συμφωνίας, το στάδιο αυτό είναι η 

πραγματοποίηση αυτού που απαίτησε πολλές ώρες δουλειάς: Λεν είναι άξιο απορίας 

ότι συνήθως αυτό ανταμείβεται από ένα εορταστικό κλίμα αφού είναι η απαρχή μιας 

διαδικασίας εφαρμογής νέων και ελπιδοφόρων πλάνων.

10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Μετά την υπογραφή της τελικής συμφωνίας ξεκινά μια συχνά μακριά διαδικασία (που 

εξαρτάται από τη φύση της συμφωνίας και το είδος των εμπλεκόμενων εταιριών) 

ερωτήσεων από τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τα ΜΜΕ, τους οικονομικούς 

αναλυτές και την κυβέρνηση. Η φύση της συμφωνίας μπορεί, να είναι μόνο 

επιχειρηματική αλλά οι συνέπειες της μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες όπως η 

απόλυση εργαζομένων, το κλείσιμο εγκαταστάσεων και αλλαγές σε διάφορους τομείς.

11. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ανακοίνωση μιας συγχώνευσης ή 

εξαγοράς μέχρι την οριστικοποίησή του μπορεί να ποικίλει από μέρες έως μήνες. Αυτό 

εξαρτάται κατά πολύ από τους πραγματοποιούμενους ελέγχους και την εκάστοτε 

νομοθεσία αλλά και από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταιριών. Μερικές φορές η
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πίεση για να κλείσει η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην αναβολή σημαντικών 

αποφάσεων για αργότερα. Οι συγχωνεύσεις είναι πολύ σπάνια συγχωνεύσεις επί ίσοις 

όροις. Στην πραγματικότητα., εάν υπάρχει αρκετή διαφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 

(50.1% προς 49.9%) τότε το ένα: μέρος μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο. Γ’ι αυτό είναι 

σοφό να μην θεωρεί κανείς κάποιες αποφάσεις δεδομένες μέχρι ως ότου να τις δει να 

πραγματοποιούνται.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το συχνό ρητορικό ερώτημα για το αν οι μετασχηματισμοί είναι τελικά επιτυχείς και 

αποφέρουν οφέλη στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αντανακλά την ευρέως διαδεδομένη 

αντίληψη ότι οι μετασχηματισμοί είναι συχνά αποτυχημένοι και υποιανημένοι από όχι 

απόλυτα ορθολογικές και καλά ζυγισμένες παρορμήσεις. Σε ποιο σημείο είναι σωστή 

αυτή η αντίληψη? Ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι σε μια τέτοια 

συναλλαγή?

Το αποτέλεσμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι μεγάλης σημασίας σε όλους 

τους μετέχοντες -stakeholders (άμεσα και έμμεσα) στις επιχειρήσεις. Οι μετέχοντες 

αυτοί περιλαμβάνουν: τους μετόχους, τους διευθυντές, τους εργαζομένους, τους 

καταναλωτές και την κοινωνία ως σύνολο. Αυτές οι διαφορετικές ομάδες θα 

επηρεαστούν σε διαφορετικό βαθμό από τις αλλαγές που θα επέλθουν,

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Μια συγχώνευση αφορά την προσέγγιση δύο εταιριών: του αγοραστή και του 

αγοραζόμενου. Σε κάθε εταιρία υπάρχουν δύο ομάδες μετεχόντων όπως αυτές 

ορίστηκαν παραπάνω. Τα συμφέροντα των μετεχόντων σε κάθε εταιρία συχνά 

ανακρούονται: η μια ομάδα μπορεί να κερδίσει κάα σε βάρος της άλλης. Για 

παράδειγμα μια συγχώνευση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές αποδόσεις για τους 

μετόχους αλλά στην απώλεια θέσεων για κάποιους διευθυντές. Αυτή η διαμάχη συχνά 

προκαλεί την αντίσταση των διευθυντικών στελεχών σε προτάσεις εξαγοράς ή / και 

συγχώνευσης. Με τον ίδιο τρόπο οι εξαγορές συχνά υποκινούνται από το αυξημένο 

ενδεχόμενο ύπαρξης μεγαλύτερης απόδοσης και εκλογίκευσης των λειτουργών των 

υπό ανάμιξη εταιριών με μια επακόλουθη δυσχέρεια στο εργατικό δυναμικό. Θα 

εξετάσουμε ευθύς παρακάτω καθεμία από αυτές τις ομάδες ξεχωριστά
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ΜΕΤΟΧΟΙ

Σύμφωνα με την σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία, οι αποφάσεις των 

διευθυντικών στελεχών στοχεύουν στην αύξηση του πλούτου των μετόχων. Εάν 

αποδειχθεί ότι οι συγχωνεύσεις αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για τους μετόχους, 

τότε αυτές θα θεωρηθούν επιτυχημένες. Το μοντέλο αυτό, αν και θεωρητικά μοιάζει 

απλό, στην πράξη θέτει έναν αριθμό προβλημάτων.

Πρώτον, χρειάζεται ένα μέτρο σύγκρισης βάση του οποίου θα μετρηθεί η αύξηση του 

πλούτου. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργηθεί ένα χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο θα 

μετρηθεί η αύξηση αυτή. Με μια προσφορά μετρητών το πρόβλημα αυτό επιλύεται 

αλλά με μια ανταλλαγή των μετοχών αυτό που μπορεί να μοιάζει με ελκυστική 

πρόταση κατά τη διάρκεια της εξαγοράς μπορεί αργότερα να είναι μια καταστροφή. Οι 

ερευνητές έχουν προσπαθήσει να υπερπηδήσουν αυτό το πρόβλημα αλλά χωρίς 

επιτυχία. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο θα χρειαστεί να ελεγχθεί ο πλούτος των 

μετόχων πριν και μετά την εξαγορά. Το πρόβλημα του μέτρου σύγκρισης είναι πολύ 

πιο σημαντικό για την μέτρηση της απόδοσης μακροχρόνια αφού γιγαντώνεται όταν 

χρησιμοποιηθεί ένα λάθος μέτρο σύγκρισης.

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μια κοινή πρακτική είναι η χρήση της μεθοδολογίας των κερδών υπεράνω του 

κανονικού, η οποία συγκρίνει τις αποδόσεις των μετόχων και των δύο εταιριών 

(αγοραστή και αγοραζόμενου) κατά την περίοδο ανακοίνωσης της εξαγοράς με τις 

κανονικές αποδόσεις που συντελεστηκαν οε μια περίοδο που δεν επηρεάστηκε από το 

γεγονός της εξαγοράς. Το γεγονός, όπως αυτό θα αναφέρεται, χαρακτηρίζει την μέθοδο 

αυτή ως μεθοδολογία μελέτης του γεγονότος ‘event study methodology’. Τα κέρδη 

υπεράνω του κανονικού - ‘abnormal return’ λόγω του γεγονότος της εξαγοράς είναι: 

AR = R - E(R),

όπου, R = actual Return και E(R) = η αναμενόμενη απόδοση ως μέτρο σύγκρισης 

χωρίς την παρουσία του γεγονότος - event.

Ο υπολογισμός του R είναι μια απλή υπόθεση αφού απαιτεί μόνο τον ουνυπολογισμό 

των μερισμάτων που πληρώθηκαν και τις αλλαγές στην τιμή της μετοχής Ο 

υπολογισμός του E(R) είναι αρκετά πιο περίπλοκος. Στην βιβλιογραφία το E(R) 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα τιμών της μετοχής και των μερισμάτων από
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μια περίοδο εκτίμησης που υποτίθεται ότι δεν έχει επηρεαστεί από το γεγονός, έτσι 

ώστε αυτή να αποτελέσει ένα αμερόληπτο συγκριτικό μέτρο. Για παράδειγμα, εάν η 

εξαγορά ανακοινωθεί σήμερα, χρησιμοποιούμε δεδομένα ενός ή δύο ετών παλαιότερα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Ένα από τα πιο κοινά μοντέλα που χρησιμοποιείται στην βιβλιογραφία είναι το 

μοντέλο της αγοράς - market model που προσδιορίζει την σχέση μεταξύ των 

αποδόσεων της μετοχής ενός ατόμου και τις αποδόσεις της αγοράς:

Rit = ai + bi Rmt + eit,

όπου, Rit και Rmt είναι οι αποδόσεις κατά το χρονικό διάστημα t (1 μέρα έως 1 μήνα) 

στη συγκεκριμένη μετοχή και στον δείκτη τιμών όπως π.χ. ο δείκτης S&P, αντίστοιχα. 

To a είναι η τομή και το b είναι ο συστηματικός κίνδυνος, γνωστός και ως beta. To eit 

είναι το random error που προσεγγίζει το μηδέν. Οι παράμετροι του μοντέλου a και b 

υπολογίζονται τρέχοντας την παλινδρόμηση Rit στο Rmt κατά την κατάλληλη περίοδο 

εκτίμησης. Οι παράμετροι που έχουν υπολογιστεί με αυτόν τον τρόπο 

χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί το E(R) της κάθε εταιρίας και τα κέρδη υπεράνω 

του κανονικού ως ακολούθως:

Arit = Rit - E(Ri) και 

Arit = Rit - ( ai + bi Rmt)

Εάν το γεγονός της εξαγοράς αναμένεται να δημιουργήσει επιπρόσθετη αξία για τον 

κάτοχο του ΐ, τότε το AR θα είναι θετικό. Θα είναι ίσο με μηδέν όταν η επίδραση της 

εξαγοράς είναι μηδενική. Τέλος, θα είναι αρνητικό όταν μειώσει την αξία για τον 

κάτοχο της μετοχής ΐ.

Στην πρώιμη ερευνητική βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον οι μηνιαίες 

αποδόσεις. Τώρα, που τα ημερήσια δεδομένα είναι εύκολα προσβάσιμα 

χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Παρά το γεγονός ότι μπορούμε με τα 

τελευταία να προσεγγίσουμε το γεγονός με μεγαλύτερη ακρίβεια, αυτά είναι 

περισσότερο ευμετάβλητα και μπορούν ως εκ τούτου να οδηγήσουν σε λιγότερο 

σταθερές ή αξιόπιστες εκτιμήσεις. Υπάρχουν δύο άλλα μοντέλα που κατά κάποιον 

τρόπο αποφεύγουν ορισμένα προβλήματα που παρουσιάζει το μοντέλο της αγοράς και 

στο μεν πρώτο - το προσαρμοσμένο μοντέλο αγοράς- οι εκτιμήσεις των παραμέτρων 

προσαρμόζονται ως προς το thin trading ενώ το μεν δεύτερο είναι το γνωστό CAPM.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σε δύο στάδια: στην βραχυχρόνια και στην 

μακροχρόνια απόδοση. Ο πίνακας 1 δείχνει τα κέρδη υπεράνω του κανονικού τόσο για 

τους αγοραστές όσο και για τους αγοραζόμενους μετά την εξαγορά σε τέσσερις μελέτες 

στο ΗΒ που βασίζονται στο μοντέλο της αγοράς που μόλις περιγράφηκε. Τα 

αποτελέσματα του Limmack και του Sudarsanam έχουν προσαρμοστεί ως προς το thin 

trading. Στον Limmack, η περίοδος κατά την οποία έχει γίνει η προσφορά από τον 

αγοραστή εκτείνεται από τον μήνα της ανακοίνωσης του γεγονότος ως τον μήνα που 

έχει πραγματοποιηθεί οριστικά το γεγονός. Οι Frank και Harris χρησιμοποιούν επίσης 

το προσαρμοσμένο μοντέλο και το CAPM. Τα αποτελέσματα που βασίζονται σε αυτά 

τα εναλλακτικά μοντέλα είναι γενικά ίδια όσον αφορά τις αποδόσεις της εταιρίας 

στόχου αλλά πιο μεταβλητά για τις εταιρίες- αγοραστές.

Κέρδη Υπεράνω του Κανονικού για Εταιρίες-Στόχους και Εταιρίες-Αγοραστές σε

Περίοδο Ανακοινώσεως των Γεγονότων στο ΗΒ

Περίοδος μελέτης 

& μέγεθος

δείγματος

Χρονικό Διάστημα Δεδομένα Εταιρία- 

Στόχος (%)

Αγοραστής

(δις$)

Firth (1980)
1969-75
486

Μήνας
Ανακοίνωσης

Μηνιαίες
Αποδόσεις

28 -6.3

Franks $ Harris 
(1989)
1955-85
1445

Μήνας
Ανακοίνωσης

Μηνιαίες
Αποδόσεις

22 0.0

Limmack (1991)
1977-86
462

Περίοδος
διαπραγματεύσεων

Μηνιαίες
Αποδόσεις

31 -0.2

Sudarsanam
(1993)
1980-9
171

-5 ως +5 μέρες 
γύρω από το 

γεγονός

Ημερήσιες 21 -2.0

ΠηγτμΤΙιε essence of M&A.S.Sudarsanam, 1995 

Σημείωση: όλε οι αποδόσεις σε όλες τις μελέτες στους Firth και Sudarsanam είναι σε επίπεδο σημαντικότητας 5%
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Από τα αποτελέσματα που συνοψίζει ο παραπάνω πίνακας είναι ξεκάθαρο ότι κατά το 

βραχύ χρονικό διάστημα γύρω από την προσφορά αυτοί που είναι φανερά κερδισμένοι 

είναι οι μέτοχοι της εταιρίας - στόχου ενώ οι μέτοχοι της εταιρίας-αγοραστή είτε 

παρουσιάζουν αρνητικά αποτελέσματα είτε σχεδόν ουδέτερα. Τα συνδυασμένα (και 

των δύο υπό ανάμιξη εταιριών) υπεράνω του κανονικού κέρδη σε στερλίνες έχουν ως 

εξής: Firth : -36.6 εκατ., Frank & Harris : 2.63 εκατ. και Limmack : 5.84 εκατ.

Τα μετά το γεγονός μακροχρόνια αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μόνο για τον 

αγοραστή καθώς συνήθως οι εταιρίες στόχοι αφαιρούνται από τις λίστες. Τα 

αποτελέσματα μετά το πέρας της συγχώνευσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αποδόσεις Μετά την Συγχώνευση για τις Εταιρίες-Αγοραστές

Περίοδος μελέτης 

& μέγεθος 

δείγματος

Χρονικό Διάστημα Δεδομένα Εταιρία- 

Στόχος (%)

Firth (1980)
1969-75
434

1-3 μήνες Μηνιαία -0.0

Franks $ Harris 
(1989)
1955-85
1048

1 -24 μήνες Μηνιαία -12.6

Limmack (1991)
1977-86
448

1 -24 μήνες Μηνιαία -4.5

IΙηγή: ΓΉβ essence of M&A.S.Sudarsanam, 1995 

Σημείωση: το *+’ αναφέρεται στον μήνα αφότου έχει πραγματοποιηθεί η προσφορά. Οι αποδόσεις που αναφέρονται 

από τους Harris & Franks και Limmack είναι σε επίπεδο σημαντικότητας 5%

Η μελέτη των Frank & Harris αναδεικνύει το πρόβλημα ότι τα διαφορετικά 

χρησιμοποιούμενα μέτρα σύγκρισης ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικά 

συμπεράσματα όσον αφορά την επίδραση των εξαγορών στον πλούτο των μετόχων. Με 

την χρήση του προσαρμοσμένου μοντέλου και του CAPM έχουν ως αποτέλεσμα 4.8 

και 4.5 % για τους μήνες 1-24, κάνοντας έτσι την εξαγορά να φαίνεται πιο δελεαστική 

για τις εταιρίες- αγοραστές.

Τα αποτελέσματα των ερευνών στο ΗΒ μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:
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■S Οι εξαγορές είναι στην καλύτερη περίπτωση ουδέτερες στην συνολική 

δημιουργία αξίας και στην χειρότερη περίπτωση ελαφρά αρνητικές ως προς 

αυτήν

^ Οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων εταιριών επωφελούνται σχεδόν πάντα 

S Υπάρχει κάποια απόδειξη μεταφοράς πλούτου από τους μετόχους των εταιριών 

αγοραστών προς τους μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών. Αυτό προκύπτει 

από τα εν γένει θετικά αποτελέσματα για τους τελευταίους και τα εν γένει 

ουδέτερα έως αρνητικά αποτελέσματα για τους πρώτους.

Το γεγονός ότι μόνο οι μέτοχοι της εταιρίας στόχου επωφελούνται δεν σημαίνει 

αναγκαστικά ότι οι εξαγορές στο σύνολό τους δεν δημιουργούν αξία συνολικά. Μια 

εξαγορά μπορεί να αυξήσει τις χρηματορροές της νέας εταιρίας στο ποσό των 

χρηματορροών των δύο πριν την συγχώνευση εταιριών. Αυτές οι χρηματορροές όμως 

μπορεί να μην προκύπτουν προς όφελος των μετόχων της εξαγοράζουσας εταιρίας αν 

οι διευθυντές τους είναι ιδιαίτερα γενναιόδωροι στους μετόχους της εταιρίας στόχου. 

Αυτή η εξήγηση συμφωνεί με την υπόθεση του Roll (1986) ότι οι διευθυντές τείνουν 

να πληρώνουν παραπάνω από όσο θα έπρεπε γιατί υπερεκτιμούν την ικανότητά τους να 

δημιουργούν αξία από τις εξαγορές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μία μελέτη του Meeks για τα οφέλη των συγχωνεύσεων αντανακλά τον ευρύ 

σκεπτικισμό που συνοδεύει τις εξαγορές. Ο Meeks μελέτησε τον αντίκτυπο των 

συγχωνεύσεων στην κερδοφορία των συγχωνευόμενων εταιριών. Η βασική 

μεθοδολογία στις μελέτες λογιστικής είναι η σύγκριση των κερδών μετά την 

συγχώνευση με τον σταθμισμένο όρο των κερδών πριν τη συγχώνευση κάθε μιας από 

τις συγχωνευόμενες εταιρίες. Προκριμένου να μην υπολογιστούν οι αλλαγές στα 

κέρδη που προέρχονται από παράγοντες άσχετους από την συγχώνευση, τα κέρδη 

υπολογίζονται σε σχέση με την απόδοση των εταιριών στους κλάδους τους ή με την 

απόδοση ενός δείγματος εταιριών που δεν συγχωνεύονται. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Μεταβολή στην κερδοφορία των συγχωνευόμενων εταιριών στο ΗΒ 3 και 5 έτη

μετά την συγχώνευση

Περίοδος μελέτης 

&μέγεθος 

δείγματος

Δείγμα ελέγχου Διάστημα >3 

ετών μετά τη 

συγχώνευση

Διάστημα >5 

ετών μετά τη 

συγχώνευση

Meeks (1987)
1974-81
164

Industry normalized Σημαντική
μείωση

Σημαντική
μείωση

Kumar (1984)
1967-74
241

Industry normalized Σημαντική
μείωση

Μείωση όχι 
σημαντική

Cosh et al (1980)
1967-70
225

Μη
συγχωνευόμενες

εταιρίες

Σημαντική
αύξηση

Σημαντική
βελτίωση

Πηγή:Τ1ιε essence of M&A.S.Sudarsanam, 1995

Στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι δυσμενή ως προς τις 

συγχωνεύσεις. Επιπλέον, μια σημαντική μειοψηφία των υπό μελέτη εταιριών (40%) 

έδειξε βελτίωση της κερδοφορίας, παρά το γεγονός ότι η μέση κερδοφορία ήταν 

αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι συγχωνεύσεων που είναι 

επιτυχημένοι. Φαίνεται πως κάποιοι αγοραστές έχουν την ικανότητα και την κρίση να 

επιλέγουν τους ‘νικητές’ και να τους κάνουν να δουλεύουν.

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην προσπάθεια να γίνουν συγκρίσεις προ και μετά των 

συγχωνεύσεων είναι ότι στην τελευταία περίπτωση αυτές επηρεάζονται από τον τρόπο 

με τον οποίο θα γίνει η συγχώνευση. Μια εξαγορά αυξάνει εν γένει την φήμη και 

πελατεία της εταιρίας. Εάν αυτή δεν αποσβεστεί κατευθείαν, τότε η βάση των ιδίων 

κεφαλαίων θα αυξηθεί. Εφόσον μια αύξηση στα ιδία κεφάλαια σημαίνει μεγαλύτερη 

απόσβεση και χαμηλότερα κέρδη, η αναλογία των καθαρών κερδών προς τα ιδία 

κεφάλαια ενδέχεται να πέσει επίσης. Έτσι, η λογιστική της εξαγοράς μπορεί να 

οδηγήσει σε μια πτώση των μετά τη συγχώνευση κερδών σε σχέση με τη λογιστική των 

συγχωνεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια προσαρμογή των δεδομένων 

έναντι αυτού του στοιχείου προκειμένου να εκτιμηθούν σωστά τα αποτελέσματα της 

συγχώνευσης. Στον παραπάνω πίνακα οι Kumar και Cosh et al δεν έκαναν την 

προσαρμογή αυτή, γεγονός το οποίο μπορεί να οδήγησε σε αρνητικότερα 

αποτελέσματα

Στην πιο σύγχρονη βιβλιογραφία, οι ερευνητές, όντας γνώστες των περιορισμών που 

θέτουν οι λογιστικοί κανόνες χρησιμοποιούν την λειτουργική ταμειακή ροή ως ένα
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μέτρο κερδοφορίας. Η πρώτη μελέτη που έκανε χρήση της ταμειακής ροής με 

αμερικάνικα δεδομένα ήταν του Henley (1992). Αργότερα, ο Manson (1994), 

αντέγραψε την μέθοδο του Henley για ένα δείγμα συγχωνεύσεων 38 επιχειρήσεων του 

ΗΒ που έγιναν από το 1985 ως το 1987. Ο Manson συγκρίνει την μέση ταμειακή ροή 

των 5 ετών του αγοραστή με την ταμειακή ροή που θα αναμενόταν εάν γίνει κάποια 

προσαρμογή για την ‘διάβρωση’ του προ της συγχώνευσης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για τις υπό συγχώνευση εταιρίες. Ο Manson αναφέρει ότι οι 

συγχωνεύσεις οδηγούν σε αυξημένη λειτουργική ταμειακή ροή και ότι η αύξηση στην 

ταμειακή ροή σχετίζεται θετικά με τα συνολικά υπεράνω του κανονικού κέρδη των 

επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της προσφοράς. Αυτό υπονοεί ότι η κεφαλαιακή αγορά 

ορθά αναμένει αυξημένη ταμειακή ροή από την εξαγορά. Παρά το ότι το συγκεκριμένο 

μέτρο της ταμειακής ροής (λειτουργικές έναντι των ταμειακών ροών διαθέσιμων για 

τους μετόχους) που χρησιμοποιείται στην εν λόγω έρευνα μπορεί να τεθεί υπό 

αμφισβήτηση, η μελέτη αντιτίθεται προς την μονόπλευρη λογιστική αντίληψη των 

συγχωνεύσεων ως αποτυχημένων γενικότερα. Η χρήση της ταμειακής ροής ως μέτρο 

μέτρησης της απόδοσης υπερνικά επίσης την αδυναμία των μέτρων δεδουλευμένων 

κερδών που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες.

Προτού, ωστόσο, ανακηρύξουμε τις συγχωνεύσεις ως επιτυχημένες εν γένει, 

χρειαζόμαστε περισσότερες αποδείξεις που να βασίζονται σε μεγαλύτερα δείγματα . 

Επίσης, σε συνδυασμό με την έμφαση στην λειτουργική ταμειακή ροή πρέπει κανείς να 

συνυπολογίσει την μη λειτουργική ταμειακή ροή από άλλες δραστηριότητες της 

επιχείρησης, εφόσον η στρατηγική λογική των εξαγορών συχνά προσανατολίζεται 

επιλεκτικές από - επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο συνεκτική 

επικέντρωση στις συνδυασμένες δραστηριότητες του αγοραστή και των 

εξαγοραζόμενων εταιριών. Η αποκλειστική επικέντρωση στα οφέλη της λειτουργικής 

ταμειακής ροής ενδέχεται να υποτιμά τον εποικοδομητικό αντίκτυπο της εξαγοράς.

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ.

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η δημιουργία αξίας σε μια συγχώνευση εξαρτάται από 

το είδος αυτής. Πολλοί ερευνητές έχουν ερευνήσει εάν συγχωνεύσεις στις οποίες οι 

συγχωνευόμενες εταιρίες έχουν δυνητικές οικονομίες κλίμακας ή εύρους αποδίδουν 

καλύτερα από άλλες συγχωνεύσεις. Τα στοιχεία είναι ασύμφωνα σε όρους απόδοσης
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στους μετόχους. Σε όρους λογιστικής κερδοφορίας, ο Hughes (1993) συγκεντρώνει 

στοιχεία από έναν αριθμό εμπειρικών μελετών που δείχνουν ότι οι conglomerate 

συγχωνεύσεις είναι καλύτερες από τις οριζόντιες συγχωνεύσεις. Ισχυρίζεται ότι ένας 

λόγος για το αποτέλεσμα αυτό ενδέχεται να είναι ότι οι οριζόντιες συγχωνεύσεις 

προκαλούν μεγαλύτερα προβλήματα στην ολοκλήρωση μετά την συγχώνευση. Ο 

αντίκτυπος, ωστόσο, του είδους της συγχώνευσης στην απόδοση μετά την συγχώνευση 

φαίνεται πως είναι ακόμη ένα σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Η αμερικάνικη βιβλιογραφία για τα αποτελέσματα των συγχωνεύσεων είναι τεράστια - 

εξάλλου η μεθοδολογία του γεγονότος - event που αναλύθηκε παραπάνω έχει τις ρίζες 

της στις ΗΠΑ. Στο κομμάτι αυτό θα παρουσιάσουμε μια συνολική εκτίμηση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές στις ΗΠΑ. Τα 

ευρήματα για τις ΗΠΑ είναι σε απόλυτη συνοχή με τα αποτελέσματα των ερευνών στο 

ΗΒ. Οι Jensen και Ruback συνοψίζουν τα αποτελέσματα 13ων ερευνών για τον 

αντίκτυπο των συγχωνεύσεων στον πλούτο των μετόχων. Οι Jarren και Poulsen 

εξετάζουν ένα εκτεταμένο δείγμα 3ων δεκαετιών. Τα ευρήματα συνοψίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα:

Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας

ΚΥΚ για Μετόχους στις ΗΠΑ γύρω από Ανακοινώσεις Συγχωνεύσεων

Περίοδος μελέτης Χρονικό Διάστημα Είδος ΚΥΚ για ΚΥΚ για

& μέγεθος Προσφοράς Εταιρία- Εταιρία

δείγματος Στόχο Αγοραστή

Jensen & Ruback Διάφορα Προσφορά 20 0
(1983)
13 μελέτες

Συγχώνευση 30 4

Jarren & Poulsen 
(1989)
1963-86
526

-20 ως +10 ημέρες Προσφορά 29 1

Πηγή:Ήιε essence of M&A.S.Sudarsanam, 1995

Η προσφορά τύπου ‘tender’ στις ΗΠΑ γίνεται απευθείας στους μετόχους και γενικά 

δεν συνίσταται. Μια ‘συγχώνευση’ είναι μια πρόταση που γίνεται στην διοίκηση και
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την οποία κατόπιν μεταφέρουν από αυτά 7ΐου θα περιμέναμε στους μετόχους. Οι 

επιθετικές ‘tender’ προσφορές είθισται να δημιουργούν παραπάνω κέρδη για τους 

μετόχους. Τα κέρδη για τους μετόχους είναι παραπλήσια με αυτά στο ΗΒ. Η 

μακροχρόνια απόδοση των αγοραστών είναι ένα θέμα μεγάλης αντιπαράθεσης στην 

αμερικάνικη βιβλιογραφία. Οι Franks et al ισχυρίζονται ότι οι αρνητικές μακροχρόνιες 

αποδόσεις των μετόχων της εταιρίας - αγοραστή οφείλονται στο ακατάλληλο μέτρο 

σύγκρισης. Χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέτρα σύγκρισης για να προσαρμόσουν το 

μέγεθος της εταιρίας και βρίσκουν ότι η απόδοση των αγοραστών μετά το γεγονός 

είναι ουδέτερη. Οι Agrawal et al , απορρίπτουν αυτό το αποτέλεσμα και ισχυρίζονται 

ότι τα τελευταία δεν είναι αξιόπιστα για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι Loader 

& Martin (1992) συμφωνούν με τα συμπεράσματα των Frank et al αν και στην έρευνά 

τους βρίσκουν επίσης ότι οι αποδόσεις στους αγοραστές εξαρτώνται επίσης από την 

χρονική περίοδο. Για να λυθεί,ωστόσο, αυτή η αντιμαχία πρέπει να γίνει εκτενέστερη 

έρευνα.

FI αξιολόγηση της απόδοσης κάνοντας χρήση λογιστικών μέτρων δίνει αποτελέσματα 

παραπλήσια με αυτά του ΗΒ. Οι Ravenscraft και Scherer (1987) συμπεραίνουν ότι οι 

συγχωνεύσεις δεν βελτιώνουν τα λειτουργικά κέρδη. Από την άλλη, οι Healy et al 

(1992), χρησιμοποιώντας την ταμειακή ροή αντί των δεδουλευμένων εσόδων ως βάση 

σύγκρισης, με ένα δείγμα 50 εξαγορών, βρίσκουν ότι οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη βελτίωση στην παραγωγικότητα του ενεργητικού σε 

σχέση με άλλες εταιρίες του κλάδου και οι οποίες οδηγούν σε μεγαλύτερες αποδόσεις 

των λειτουργικών ταμειακών ροών. Επιπλέον, υπάρχει μια ισχυρά θετική συσχέτιση 

μεταξύ της μετά της συγχώνευσης αύξησης των λειτουργικών ταμειακών ροών και των 

κερδών υπεράνω του κανονικού, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι προσδοκίες για 

οικονομική βελτίωση ευθύνονται για τις επαναξιολογήσεις των μετοχών των υπό 

συγχώνευση εταιριών.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Οι συγχωνεύσεις αποτελούν ένα πολύπλοκο επιχειρησιακό, νομοθετικό εργασιακό και 

παραγωγικό εγχείρημα στο οποίο εμπλέκονται ανθρώπινες σχέσεις και αντικρουόμενα 

συμφέροντα. Ως εκ τούτου, ο λανθασμένος συντονισμός ενός από τους αναφερθέντες 

παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε μια αποτυχημένη συγχώνευση. Η διαδικασία της 

συγχώνευσης χαρακτηρίζεται από ένα παζλ προοπτικών, κορυφώσεων και ασάφειας
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προσδοκιών. Επίσης, ενδέχεται να συνοδεύεται από μια πληθώρα ατοπημάτων τα 

οποία καταστρέφουν την δυναμική της δημιουργίας αξίας. Παρακάτω θα εξετάσουμε 

διαδοχικά: 1) τους λόγους για τους οποίους μια διαπραγμάτευση για συγχώνευση 

‘πεθαίνει’ στο στάδιο της διαπραγμάτευσης και κατόπιν 2) γιατί μια συγχώνευση 

αφότου τελεστεί δεν είναι επιτυχής.

Ο Sherman συνοψίζει σε μια λίστα έξι σημείων τους λόγους για τους οποίους μια 

προσπάθεια για συμφωνία συγχώνευσης οδηγείται σε αποτυχία:

ν' Η εξαγοραζόμενη εταιρία δεν έχει προετοιμάσει αρκετά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία (π.χ. παλαιότερα των δύο ετών και δηλωτικά της 

χρηματοοικονομικής της πορείας και ευρωστίας).

ν' Η εξαγοραζόμενη εταιρία δείχνει απροθυμία συνεργασίας κατά το 

στάδιο της λεπτομερούς ανάλυσής της από την εταιρία αγοραστή.

ν' Ο αγοραστής ανακαλύπτει κατά το στάδιο της αναλυτικής ανίχνευσης 

κάποιο σημαντικό λόγο για τον οποίο η εξαγορά θα έβλαπτε αυτήν (π.χ. 

κάποια εκκρεμή δίκη)

ν' Η εξαγοραζόμενη εταιρία αποκτά έντονα αμυντική στάση έως και 

επιθετική όταν ο αγοραστής βρίσκει λανθασμένα ή ελαττωματικά κάποια από 

τα ακόλουθα στοιχεία της επιχείρησης: στον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης 

της επιχείρησης, την πίστη των πελατών της, την ποιότητα των εισπρακτέων 

γραμματίων και τις ικανότητες του προσωπικού και χρησιμοποιεί αυτά τα 

στοιχεία στις διαπραγματευτικές συζητήσεις.

ν' Υπάρχει μια στρατηγική αλλαγή ( ή αλλαγή κάποιου βαρύνοντα 

παράγοντα) που επηρεάζει την στρατηγική εξαγοράς ή τα κριτήρια 

καταλληλότητας του αγοραστή

ν' Υπάρχει έντονη διαφωνία για την τιμή εξαγοράς της εξαγοραζόμενης 

εταιρίας.

Σύμφωνα με τον Sudarsanam η αποτυχία μιας συγχώνευσης εντοπίζεται κυρίως στους 

ακόλουθους λόγους:

ν' Συχνά, η αποτυχία κάποιου συγκεκριμένου επιχειρήματος συγχώνευσης 

οφείλεται σε μια λανθασμένη εταιρική ή επιχειρησιακή στρατηγική. Αυτό 

σημαίνει ότι η εταιρία που εξαγοράζεται μπορεί μόνο επιφανειακά να 

αποτελεί το στρατηγικό ταίριασμα (strategic fit)
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S Μια καλή στρατηγική ανάλυση είναι μία απαραίτητη αλλά όχι και 

επαρκής προϋπόθεση για μια επιτυχημένη εξαγορά.

S Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στην λογική της δημιουργίας αξίας που 

συνοδεύει κάθε πρόγραμμα εξαγοράς

S Η προοπτική της δημιουργίας αξίας με την εξαγορά πραγματοποιείται ή 

καταστρέφεται κατά το στάδιο εφαρμογής.

S Οι θεωρίες επιχειρησιακής ολοκλήρωσης των υπό συγχώνευση 

επιχειρήσεων πρέπει να προσαρμόζονται στον στόχο και στην λογική της 

δημιουργίας αξίας : απορρόφηση, διατήρηση ή συμβίωση. Αυτό 

προσδιορίζει τόσο την ταχύτητα όσο και την έκταση της επιχειρησιακής 

ολοκλήρωσης.

S Πρέπει να υπάρχει κάποια συνέχεια μεταξύ των δύο ομάδων που θα 

διαπραγματεύονται την συγχώνευση και θα την εφαρμόσουν, ούτως ώστε οι 

στόχοι της εξαγοράς να είναι ξεκάθαροι και να διατηρηθούν. Η ομάδα 

εφαρμογής πρέπει να απαιτεί τον σεβασμό και την πίστωση των εταιριών 

και πρέπει να αντιτίθεται στην άσκοπη εμπλοκή , ιδιαίτερα κατά την φάση 

της ολοκλήρωσης, διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης, 

ν'' Όποιο σχέδιο ολοκλήρωσης και να έχει η εταιρία αγοραστής, αυτό 

πρέπεί· να είναι ικανό να προσαρμόζεται προκειμένου να είναι συμβατό με 

την πραγματικότητα όταν η όλη διαδικασία ξεκινήσει να τίθεται σε 

εφαρμογή.

^ Ο αγοραστής πρέπει να δηλώσει τα σχέδια και τις προσδοκίες του από 

την εξαγορά ξεκάθαρα και έγκαιρα για να διαλύσει τις ανησυχίες του 

προσωπικού για την εξαγορά.

S Η διαδικασία ολοκλήρωσης σημαδεύεται από αβεβαιότητα, φόβο και 

ασάφεια για το προσωπικό της εξαγοραζόμενης επιχείρησης πράγμα που 

ενδέχεται να οδηγήσει σε έλλειψη υποκίνησης και δέσμευσης.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Οι Hunt et al (1987) ολοκληρώνουν την μελέτη τους συγκεντρώνοντας τα κοινά στάδια 

και εντοπίζοντας τους παράγοντες που συνεισφέρουν κατά τη γνώμη των διευθυντικών 

στελεχών των υπό μελέτη εταιριών στην επιτυχία ή αποτυχία της συγχώνευσης. 

Διαχωρίζουν τους παράγοντες αυτούς σε γενικούς παράγοντες και σε παράγοντες που
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σχετίζονται με την συμπεριφορά των αγοραστών. Η σημαντικότητα των γενικών 

παραγόντων όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τα διευθυντικά στελέχη εκφράζεται στον 

ακόλουθο πίνακα:

Γενικοί Παράγοντες που Προσδιορίζουν την Επιτυχία μιας Εξαγοράς

Γενικός Παράγοντας Κριτικός Υποβοηθητικός Ουδέτερος

Έλεγχος προ της 
συγχωνεύσεως
Εάν η εταιρία στόχος είναι 
υγιής
Εμπειρία από άλλη 
συγχώνευση
Σχετικά μικρή εταιρία- στόχος
Φιλική όχι επιθετική εξαγορά V
Ύπαρξη σαφούς σχεδίου 
εφαρμογής

V

Μικρή εταιρία στόχος + 
εμπειρία εξαγοράς

Πηγή : Hunt et al, 1987

Μία επιπλέον ανάλυση των παραγόντων που θεωρείται ότι συνεισφέρουν σε 

διαφορετικό βαθμό στην επιτυχία μιας συγχώνευσης ακολουθεί στον αμέσως επόμενο 

πίνακα:

Παράγοντες που Σχετίζονται με την Συμπεριφορά των Αγοραστών και

Προσδιορίζουν την Επιτυχία μιας Συγχώνευσης

Παράγοντες που Σχετίζονται με 

Επιτυχείς Συγχωνεύσεις

% Παράγοντες που Σχετίζονται με 

Αποτυχημένες Συγχωνεύσεις

%

Ρητορική Ικανότητα 59 Ανεκπλήρωτες Υποσχέσεις 39
Επεξήγηση του Οράματος 68 Μη Ύπαρξη Ξεκάθαρου 

Οράματος
67

Η Διοίκηση των Αγοραστών 
Κερδίζει τον Σεβασμό

55 Η Διοίκηση των Αγοραστών 
Αποτυγχάνει να Κερδίσει τον 

Σεβασμό

72

Επιχειρησιακό Όφελος κατά την 
Αντίληψη του Αγοραστή

64 Μη Ύπαρξη Επιχ. Οφέλους 
κατά την Αντίληψη του 

Αγοραστή

44

Διαδικασίες καλά Ρυθμιζόμενες 77 Διαδικασίες μη Ρυθμιζόμενες 
καλά

58

Κίνητρα και Οφέλη στο Α.Δ. 
αυξάνονται

68 Κίνητρα και Οφέλη στο Α.Δ. 
μειώνονται

67

Πηγή : Hunt et al, 1987

Σημείωση: Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν επιτυχημένες ή αποτυχημένες συγχωνεύσεις όπου ο παράγοντας έπαιξε

ρόλο στο αποτέλεσμα.
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Η έλλειψη εμπειρίας από άλλες συγχωνεύσεις φαίνεται πως δεν είναι αρκετά 

σημαντικός παράγοντας που να εξηγεί την αποτυχία τιον συγχωνεύσεων. Αυτό το 

αποτέλεσμα της έρευνας βρίσκεται σε συμφωνία με το πραγματικό γεγονός ότι το 30% 

των αποτυχημένων εξαγορών που έλαβαν χώρα κατά τη δεκαετία του 80 

πραγματοποιήθηκε από έμπειρους αγοραστές. Μία στρατηγική πολύ γρήγορης 

εξαγοράς παρεμποδίζει την εδραίωσή της και την μάθηση από προηγούμενες εξαγορές. 

Το μέγεθος της εταιρίας - στόχου και το αν η συγχώνευση είναι φιλική ή επιθετική 

είναι σχετικά σημαντικά. Μια μικρή εξαγοραζόμενη επιχείρηση επιτρέπει στον 

αγοραστή της να είναι ‘γενναιόδωρος’ με αυτήν αλλά υποκρύπτει τον κίνδυνο ο 

τελευταίος να την απομυζήσει. Στις επιθετικές εξαγορές η διοίκηση της εταιρίας - 

στόχου μπορεί να αποτελέσει το πρώτο πεδίο μάχης αλλά ένας λογικός αγοραστής 

μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εύνοια του εναποείναντος ανθρωπίνου 

δυναμικού με κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα που θα υποκινούν τους 

εργαζομένους.

Η έλλειψη ενός ξεκάθαρου σχεδίου εφαρμογής έχει μικρή επίδραση στο τελικό 

αποτέλεσμα. Ο δογματισμός, η στείρα δηλαδή πεποίθηση ότι το πλάνο εφαρμογής είναι 

ορθό, όποια και αν είναι η πραγματικότητα, είναι συνήθως αρνητική ως προς την καλή 

ολοκλήρωση. Η προθυμία να μάθει κανείς και να είναι πιο ελαστικός 

προσαρμοζόμένος στην πραγματικότητα βοηθά την σωστή ολοκλήρωση 

Οι δύο κριτικοί παράγοντες - ο έλεγχος πριν την συγχώνευση και η υγεία της εταιρίας 

στόχου - αλληλοσυσχετίζονται. Η παραμέληση του προσεκτικού ελέγχου του 

ανθρώπινου παράγοντα φαίνεται πως επίσης οδηγεί στην αποτυχία. Είναι αρκετά 

ενδιαφέρον ότι η έρευνα ανέδειξε πως αρκετοί παράγοντες που θεωρούνται κριτικής 

σημασίας π.χ. ο σχεδιασμός πριν την συγχώνευση, δεν είναι τελικά τόσο σημαντικοί. 

Μια πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι η αδυναμία του αγοραστή σε κάποιους γενικούς 

παράγοντες μπορούν να βελτιωθούν από την συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των 

σταδίων της διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης.

Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με την συμπεριφορά του αγοραστή, 

φαίνεται πως είναι αυταπόδεικτοι. Η τιμιότητα, η ευαισθησία και η προθυμία να 

μοιραστεί κανείς τα προκύπτοντα από την εξαγορά οφέλη είναι σημαντικοί παράγοντες 

που αποτρέπουν την αποτυχία. Πάντως σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως σε μια 

εξαγορά, ο αγοραστής πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψη του τον αντίκτυπο όλων των 

πράξεών του στον ανθρώπινο παράγοντα. Και πάλι η έντιμη διαπραγμάτευση και το 

πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους είναι απαραίτητα γιατί αλλιώς δεν
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εξασφαλίζεται η αφοσίωση και η συνεργασία τους και η συγχώνευση θα είναι ασταθής. 

Συμπερασματικά, όποια και αν είναι τα οφέλη των εξαγορών σε όρους 

χρηματοοικονομικούς και επιχειρησιακούς είναι δεδομένο ότι αυτές θα οδηγηθούν σε 

αποτυχία αν αγνοηθεί ο ανθρώπινος παράγοντας .

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

Τα τελευταία χρόνια οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις που εμπλέκουν εταιρίες από 

διαφορετικές χώρες έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ένα περιβάλλον έντονης 

παγκοσμιοποίησης. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως καθώς οι διασυνοριακές 

διαπραγματεύσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα έχουν γίνει τόσο κοινότυπες που δεν 

περιέχουν σημαντικό βαθμό ρίσκου και επικινδυνότητας..

Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις έχουν πυροδοτηθεί από διαφορετικά κίνητρα από αυτά 

που προκαλούν τις εντός των πλαισίων μιας χώρας συγχωνεύσεις. Η προσέγγισή τους 

δεν είναι βασιζόμενη απλά και μόνο στην στρατηγική της επέκτασης καθότι 

εμπεριέχουν σημαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας, όπως τις διαφορές στο πολιτικό 

και οικονομικό περιβάλλον, την κυβερνητική πολιτική, την κουλτούρα, την παράδοση, 

τα φορολογικά , λογιστικά και νομικά πρότυπα.

Η εξαγορά μιας επιχείρησης στο εξωτερικό απαιτεί προσεκτική σκέψη και ανάλυση - 

πολύ ίίαραπάνω από μια απλή συγχώνευση και το κόστος της αποτυχίας .της είναι 

συχνά πολλαπλάσιο για την εταιρία που θα την πραγματοποιήσει. Εάν όλα πάνε καλά, 

η στρατηγική επιλογή της επέκτασης με αυτόν τον τρόπο σε άλλη χώρα μπορεί να 

αποβεί ιδιαίτερα επωφελής: για παράδειγμα ένας οικονομικός μαρασμός στην χώρα 

προέλευσης θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από την ανάπτυξη στην χώρα υποδοχής. 

Γενικότερα, με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση είναι λιγότερο ‘τρωτή’ στις εθνικές 

οικονομικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, η στρατηγική αυτή της επέκτασης περιέχει 

σημαντικά ρίσκα (όπως την άρνηση των πελατών σε μια ξένη δύναμη) γι αυτό και είναι 

σημαντικό, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια, η εταιρία αγοραστής να παραμείνει 

αυστηρά και μόνο στον τομέα που γνωρίζει καλά και να μην προβεί σε δραματικές 

αλλαγές των οποίων τις συνέπειες δεν μπορεί να γνωρίζει.

Στην επιλογή της χώρας υποδοχής πρέπει κανείς να προσέξει:

S Πολιτική Σταθερότητα
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Η σημασία της πολιτικής σταθερότητας εξαρτάται από την περίοδο αποπληρωμής της 

επένδυσης στην ξένη χώρα. Εάν πρόκειται απλά για εγκαταστάσεις τόπου ψασόν σε 

ενοικιασμένες εγκαταστάσεις, τότε η περίοδος αυτή θα είναι περίπου δύο έτη. Για μια 

εξαγορά, όμως, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Η 

πιθανότητα πολιτικής αστάθειας, εθνικών απεργιών και πολέμων πρέπει να αποτελεσει 

αντικείμενο σκέψης. Πολλές χώρες θα αποκλειστούν από τους πιθανούς υποψήφιους 

εξαιτίας αυτού του λόγου.

Ύ Κοινωνικό & Πολιτιστικό Υπόβαθρο

Είναι σημαντικό στη χώρα υποδοχής ο κόσμος να θεωρεί φυσιολογική την ιδιοκτησία 

εταιριών από μη εθνικές επιχειρήσεις. Στοιχεία για αυτό θα δώσει το αν οι ξένοι 

επενδυτές αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι τοπικοί επενδυτές. Κάποιες 

χώρες προσφέρουν κίνητρα για την ξένη επένδυση ενώ κάποιες άλλες κάνουν 

διακρίσεις. Το επίπεδο της μόρφωσης και οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να είναι τέτοιες 

ώστε να υποστηρίζουν το είδος της επιχειρησιακής δραστηριότητας και το στυλ 

διοίκησης, όπως επίσης και η υποδομή σε επικοινωνίες και παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ύ Οικονομικό Περιβάλλον

Η ιδανική χώρα υποδοχής θα συνδυάζει ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης στους 

σχετιζόμενους τομείς της αγοράς, αποδεκτά επίπεδα πληθωρισμού και σχετικά σταθερό 

νόμισμα. Σε κάποιες χώρες η γενικότερη προοπτική οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να 

είναι μικρή ενώ κάποιοι άλλοι συγκεκριμένοι τομείς προσφέρονται περισσότερο για 

επενδυτικές ευκαιρίες.

Ύ Νομικά ζητήματα

Σε κάποιες χώρες υπάρχουν περιορισμοί στην αναλογία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

από ξένους επενδυτές, όπως επίσης και περιπτώσεις στις οποίες συγκεκριμένοι κλάδοι 

πρέπει να παραμένουν στα χέρια τοπικών φορέων. Το θέμα - κλειδί είναι ο έλεγχος της 

διοίκησης παρά ο έλεγχος των μετοχών. Είναι δυνατό να υπάρχει αποδοτικός έλεγχος 

διοίκησης με μικρό μερίδιο μετοχών. Στις περισσότερες χώρες απαιτείται επίσημη 

έγκριση από κυβερνητικά σώματα και αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις ελέγχουν την 

αγορά. Εκτός αυτών υπάρχουν πάντα ιδιαιτερότητες στο εργασιακό δίκαιο που χρίζουν 

προσοχής.
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S Φορολογία & Επαναπατρισμός των κερδών 

Το επίπεδο φορολογίας για τις επιχειρήσεις , τα φορολογικά κίνητρα, οι κρατήσεις και 

η διπλή φορολόγηση είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπ όψη. Δεν είναι κατ’ 

ανάγκη αρκετό να εξασφαλιστεί ένας ικανοποιητικός βαθμός απόδοσης των κεφαλαίων 

που επενδύθηκαν. Οι κανόνες για τον επαναπατρισμό των κερδών και του κεφαλαίου 

θα πρέπει να προσφέρουν επαρκές εύρος για την μετακίνηση των κεφαλαίων.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες πολυπληθών και πολυδιαφημιζόμενων 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ ξόδεψαν $9 δις το 84, 64$ δις το 

89 και 30$ το 1990 σε διασυνοριακές εξαγορές. Στον ακόλουθο πίνακα της KPMG 

φαίνονται αναλυτικά κάποια στοιχεία που αφορούν το είδος αυτό το εξαγορών για την 

τριετία 1991-1993.

Διασυνοριακές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Χώρα Αγοραστής Αγοραστής Αγοραστής Πωλητής Πωλητής Πωλητής

1991 1992 1993 1991 1992 1993
ΗΠΑ 7267 14455 15309 17926 10396 18651
ΗΒ 5909 6085 13465 9181 15087 7053
Γ ερμανία 4679 4106 3249 2666 6742 1779
Γαλλία 11375 10331 5926 2618 6678 3842
Ολλανδία 3754 1397 5738 1331 5129 4238
Όλη η ΕΕ 30456 31555 32616 22152 42351 23052
Υπόλοιπη
Ευρώπη

4067 5290 2794 3326 6416 7403

Ιαπωνία 3969 4263 558 84 309 81
Πηγή: Pearson, 1999, Successful Acquisition of Unquoted Companies

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

& ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Παρά το ότι οι συγχωνεύσεις συμβαίνουν συχνά τα τελευταία χρόνια, για τις 

περισσότερες εταιρίες αυτές συμβαίνουν πολύ σπάνια και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν
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μέσα στην εταιρία ειδικοί επί τέτοιων θεμάτων παρά μόνο σε ελάχιστες πολύ μεγάλες 

εταιρίες. Οι περισσότερες λοιπόν εταιρίες που αποφασίζουν να εμπλακούν σε μια 

εξαγορά αναζητούν εξωτερική στήριξη καθώς επίσης απαιτείται εξαιρετικά 

ειδικευμένη γνώση για πολλά θέματα που αφορούν τις συγχωνεύσεις. Μια εξαγορά 

ενδέχεται να εμπλέκει ένα ή παραπάνω από τους ακόλουθους συμβούλους, των οποίων 

ο ρόλος και η σημαντικότητα θα περιγράφει συνοπτικά:

'Σ Εμπορικές Τράπεζες

Ο ρόλος των εμπορικών τραπεζών διαφέρει από χώρα σε χώρα και από τράπεζα σε 

τράπεζα. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο όμως οι τράπεζες προσφέρουν στον επικείμενο 

αγοραστή: εύρεση πιθανών εταιριών - στόχων, αξιολόγηση του στόχου από άποψη 

στρατηγική και άλλων προοπτικών, τιμολόγηση του στόχου, δημιουργία πλάνου 

αναγκαίας χρηματοοικονομικής δομής για την εξαγορά (εναλλακτικές μεθόδους 

πληρωμής, πηγές χρηματοδότησης), συμβουλές διαπραγματευτικής τακτικής και 

στρατηγικές επιθετικής / φιλικής εξαγοράς, συλλογή πληροφοριών για άλλους 

πιθανούς ενδιαφερομένους αγοραστές της εταιρίας - στόχου , βοήθεια στην δημιουργία 

της διαμόρφωσης της προσφοράς, εκτίμηση μελλοντικών κερδών κΐλ. Από την πλευρά 

των εταιριών στόχων, οι τράπεζες προσφέρουν: παρακολούθηση της τιμής της μετοχής 

της εταιρίας για να εντοπίσουν πιθανούς αγοραστές προειδοποιώντας έτσι για μια 

πρόθεση εξαγοράς, κατασκευή αποτελεσματικών στρατηγικών άμυνας σε προσφορές 

(π.χ. αύξηση μερίσματος), αξιολόγηση του αγοραστή προκειμένου να διαπραγματευθεί 

σε υψηλότερη τιμή η εταιρία, βοήθεια στην προετοιμασία εκτιμήσεων κερδών από την 

εξαγορά, εντοπισμός των τάσεων για επιθετική εξαγορά, εύρεση αγοραστών σε 

περίπτωση από- επένδυσης ως μέρος της αμυντικής στρατηγικής και πληροφοριακή 

επανατροφοδότηση από χρηματοοικονομικά σχετικά με την πορεία της πρόθεσης 

εξαγοράς.

Σ Δικηγόροι

Μεταξύ των άλλων συμβούλων, οι δικηγόροι εμπλέκονται πάντα στις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Παίζουν σημαντικό 

ρόλο στο στάδιο της λεπτομερούς έρευνας ( όπως αυτό περιγράφηκε πιο πάνω).Πιο 

συγκεκριμένα επιτελούν: έρευνα της εταιρικής περιουσίας (τίτλοι κυριότητας και 

αξιολόγηση ακινήτων), εκτίμηση του κινδύνου και της ασφαλιστικής κάλυψης του 

στόχου, έρευνα εγγυήσεων και αποζημιώσεων της εταιρίας, παρελθούσες δίκες.
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εκτίμηση του παθητικού του στόχου (π.χ. απλήρωτοι φόροι, εκκρεμείς πληρωμές 

συντάξεων, αποζημιώσεων και μισθών προσωπικού) κτλ

S Λογιστές

Οι λογιστές αναλαμβάνουν σε συνεργασία με τους δικηγόρους το στάδιο του εκτενούς 

ελέγχου - από την λογιστική σκοπιά, το οποίο είναι αρκετά ευρύ: προ της εξαγοράς 

έλεγχος, έρευνα αγοράς και παρακολούθηση της εξαγοράς. Ο προ της αγοράς έλεγχος 

δίνει περιορισμένες πληροφορίες για τον στόχο, τον παραγωγικό του κλάδο και τους 

λόγους πώλησης αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την στρατηγική 

αξιολόγηση. Ο κύριος λόγος της έρευνας αγοράς είναι ο εντοπισμός σημαντικών 

ζητημάτων σχετικά με την αξιολόγηση του στόχου ή των εγγυήσεων που πρέπει να 

αποκτηθούν. Τέτοια ζητήματα αφορούν τις λογιστικές πολιτικές της εταιρίας και τις 

χρηματοοικονομικές συνέπειες αυτών καθώς και τις βασικές εμπορικές υποθέσεις που 

υποκρύπτονται πίσω από αυτά. Τέλος, καθήκον αυτών είναι η παρακολούθηση της 

εξαγοράς που αφορά την ποιότητα των λογαριασμών της εταιρίας στόχου. Οι λογιστές 

εμπλέκονται επίσης στην προετοιμασία των εκτιμήσεων των κερδών που 

χρησιμοποιούνται κατόπιν από τους αγοραστές ή τους στόχους για να ενισχύσουν τα 

επιχειρήματά τους κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων

•Λ Stockbrokers

Οι stockbrokers αποτελούν ένα σημαντικό κανάλι επικοινωνίας μέσω του 

περιφερειακού τους ρόλου στην πληροφόρηση που σχετίζεται με την προσφορά. 

Εμπλέκονται επίσης στην αγορά των μεριδίων κατά την διάρκεια της προσφοράς. 

Επιπλέον, όταν η χρηματοδότηση της προσφοράς περιλαμβάνει την έκδοση νέων 

μετοχών, λειτουργούν ως σπόνσορες στο ζήτημα.

■Λ Σύμβουλοι Στρατηγικής

Οι σύμβουλοι στρατηγικής μπορεί να χρειαστούν για να αξιολογήσουν την 

ελκυστικότητα του στόχου με βάση τα κριτήρια του αγοραστή και για να εκτιμήσουν 

την λογική δημιουργίας αξίας από την προσφορά. Πιο πρόσφατα, λόγω των όλο και 

περισσότερων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σε διαφορετικές χώρες, οι 

αγοραστές εκφράζουν έντονη ανησυχία για τα πιθανά κόστη συμμόρφωσης με αυτούς
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τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αδυναμία συμμόρφωσης με 

αυτούς τους κανόνες. Αυτό, επηρεάζει την τιμή αγοράς.

^ Επενδυτικοί Σύμβουλοι & Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων 

Οι επενδυτικοί σύμβουλοι χρησιμοποιούνται προκειμένου να πείσουν τους πιθανούς 

επενδυτές για τα οφέλη της προσφοράς ή της άμυνας. Οι σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων 

έχουν ένα πιο ευρεία καθήκοντα καθώς οι αρμοδιότητές τους δεν αφορούν μόνο τους 

μετόχους αλλά και τον τύπο, τους εργαζόμενους, τους πολιτικούς και τα διάφορα 

ρυθμιστικά σώματα.

Οι σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων χρησιμοποιούνται στην προετοιμασία των εγγράφων 

προσφοράς και άμυνας αντιστοίχως, και στην διαμόρφωση γραμμάτων ενημέρωσης για 

τους μετόχους έτσι ώστε τα επιχειρήματα να παραθέτονται ξεκάθαρα και πειστικά. Η 

διαφήμιση στον τύπο και την τηλεόραση είναι δική τους φροντίδα όπως επίσης και το 

προφίλ που θα υιοθετήσουν τα διευθυντικά στελέχη κατά την διάρκεια της προσφοράς.

Κλείνοντας το κομμάτι για το είδος και τον ρόλο των συμβούλων στις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που 

δημοσιεύτηκε το 1989 στο Indal Business Research και αφορούσε 200 επιχειρήσεις 

που είχαν κάνει 251 εξαγορές :

'Δ Οι λογιστές και οι δικηγόροι χρησιμοποιήθηκαν ως σύμβουλοι σε όλες τις 

συμφωνίες

'Δ Οι εμπορικές τράπεζες χρησιμοποιήθηκαν ως σύμβουλοι στο 53% των 

περιπτώσεων και στο 33% των περιπτώσεων ήταν οι κύριοι σύμβουλοι

'Δ Οι εμπορικές τράπεζες έλαβαν ως αμοιβή μεταξύ 1 και 1.5% της συνολικής 

αξίας της συμφωνίας. Αποτελούν την πιο ακριβοπληρωμένη ομάδα συμβούλων

■S Ο βαθμός ικανοποίησης για το επίπεδο των αμοιβών που δόθηκαν στους 

συμβούλους ήταν υψηλός για τους δικηγόρους αλλά χαμηλός για τις τράπεζες. 

Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι οι. τελευταίες πληρώθηκαν παραπάνω από ότι θα 

έπρεπε.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης η ανθρώπινη 

προσπάθεια είναι αυτή που κάνει τα πάντα να πραγματοποιούνται και για τον λόγο 

αυτό στο σημείο αυτό θα γίνει ειδική μνεία σε ορισμένα θέματα που αφορούν τους 

ανθρώπινους πόρους και την διαχείριση αυτών στις περιπτώσεις εξαγοράς και 

συγχώνευσης. Θα ήταν ίσως υπερβολή να πει κανείς ότι σε μια συγχώνευση ο πιο 

σημαντικός παράγοντας είναι οι ανθρώπινοι πόροι και πως έχοντας υποκινημένο 

προσωπικό μια κακή συμφωνία εξαγοράς ή συγχώνευσης θα επιτύχει. Ωστόσο, εάν οι 

εργαζόμενοι είναι δεσμευμένοι στην επιτυχία και πιστοί στο όραμα της εταιρίας θα 

αποτελόσουν σίγουρα έναν κριτικής σημασίας παράγοντα επιτυχίας. Αμέσως 

παρακάτω θα θιχθούν επιλεκτικά ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τον 

ανθρώπινο παράγοντα κατά την διάρκεια συγχωνεύσεων.

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΟΥΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί μια υγιής εξαγορά είναι κατά το στάδιο του 

επιμελούς ελέγχου. Ένας σωστός επιμελής έλεγχος εκτείνεται παραπάνω από τον 

έλεγχο των χρηματοοικονομικών στοιχείων και ελέγχει όλους τους τομείς της 

επιχείρησης και ιδιαίτερα αυτού των ανθρώπινων πόρων. Κατ’ αρχήν πρέπει να ξεκινά 

με μια ευρεία ανασκόπηση και κατόπιν να εξετάζει κάθε λειτουργική υπευθυνότητα 

των εργαζομένων. Παρότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, είναι επιτακτική ανάγκη να 

εκτελεστεί μια αναλυτική και εκ των βαθέων εξέταση όλων των ζητημάτων που 

σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό. Εν συντομία τα θέματα - κλειδιά που πρέπει να 

ανασκοπηθούν σε αυτή τη φάση είναι: η κουλτούρα και τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα των εργαζομένων, οι υπάρχουσες πολιτικές και πρακτικές, οι 

εργασιακές σχέσεις και ο βαθμός στον οποίο αυτές ορίζονται συστηματικά ή όχι, η 

επιβράβευση και το σύστημα αμοιβής και ανέλιξης. Σε συνδυασμό με αυτά είναι 

σκόπιμο να ελεγχθούν και από χρηματοοικονομικής απόψεως οι ανθρώπινοι πόροι 

όπως π.χ. οι αποζημιώσεις και οι άλλες υποχρεώσεις της εταιρίας προς τους 

εργαζόμενούς της.
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΩΝ

Αναμφισβήτητα, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί μια 

ενδεχόμενη εξαγορά ή συγχώνευση είναι η συνένωση διαφορετικών και συχνά εκ 

διαμέτρου αντίθετων εταιρικών κουλτουρών. Στην περίπτωση εξαγοράς μιας μικρής, 

σχετικά νέας επιχείρησης, οι βασικές αρχές τείνουν να είναι ‘πιο κοντά στην επιφάνεια’ 

δηλαδή λιγότερο ενσωματωμένες στην εταιρία, πολύ πιο εύκολα αναγνωρίσιμες και 

πολύ λιγότερο δύσκολο να αλλαχθούν. Καθώς όμως η ηλικία και το μέγεθος μιας 

εταιρίας που μελετάμε αναπτύσσονται και όσο πιο συνεκτικοί και παλιοί είναι οι 

κανόνες λειτουργίας και η πολιτική της εταιρίας, τόσο πιο δύσκολο είναι να γίνουν 

δεκτές κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα.

Οποιαδήποτε προσπάθεια για να συγχωνευτούν οι εταιρικές κουλτούρες πρέπει 

οπωσδήποτε να επιδρά στις μη φανερά εννοούμενες προσδοκίες και υποθέσεις. Ο 

Αργυρίου (1994) αναφέρει ότι μια τεχνική για να καταφέρει κανείς να επιλύσει τέτοιες 

διαφορές είναι να φέρει τους εργαζόμενους σε μια κατάσταση συνειδητής γνώσης όλων 

των εννοούμενων αυτών υποθέσεων, αυτών που δεν λέγονται αλλά είναι γνωστές σε 

όλους τους εργαζόμενους με τον έναν ή άλλο τρόπο. Ο Shein ασχολήθηκε με την 

εμφύτευση των νέων πολιτιστικών στοιχείων σε έναν ήδη λειτουργόντα οργανισμό και 

διέκρινε δύο μεθόδους για να επιτευχθεί αυτό. Η πρώτη, είναι η προώθηση ατόμων που 

αντανακλούν τα επιθυμητά στοιχεία κουλτούρας σε θέσεις τέτοιες που να μπορούν να 

επηρεάζουν όλη την εταιρία. Η δεύτερη, είναι η ανάπτυξη ενός παράλληλου 

συστήματος μέσα στην εταιρία το οποίο εκτελεί την εργασία του μέσα από μια 

διαφορετική προοπτική έτσι ώστε να εμφυτευτούν οι νέες επιτυχίες μέσα στην παλιά 

εταιρία. Και οι δύο θεωρίες, όπως κάθε προσέγγιση που σχετίζεται με μη φανερά 

δηλούμενες έννοιες, έχουν αρκετές δυσκολίες στην εφαρμογή τους καθώς απαιτούν 

συνεχή παρακολούθηση και επαναπρογραμματισμό σύμφωνα με τις ανακύπτουσες 

δυσκολίες.

Αρκετές εταιρίες βρήκαν χρήσιμες τις λεγάμενες ομάδες μετάβασης που αφορούν την 

χρήση διευθυντικών ομάδων και από τις δύο εταιρίες που έχουν ένα ξεκάθαρο πλάνο 

και παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες. Γενικότερα, οι ομάδες αυτές, είναι καλύτερο 

να αποτελούνται από μικρό αριθμό ατόμων των οποίων το καθήκον είναι να 

επικεντρωθούν στις μετά την συγχώνευση αξίες της εταιρίες. Ο κύριος σκοπός μιας 

ομάδας μετάβασης είναι να κάνει τους ανθρώπους κλειδιά να δώσουν έμφαση σε 

αποφάσεις που σταθεροποιούν την εταιρία και να δώσουν έναν ορμητικό ρυθμό
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ζωντάνιας. Οι αρχές ιιου διέπουν μια τέτοια ομάδα σύμφωνα με τους Daniel και 

Metcalf (2001) πρέπει: να είναι: άμεσ.] επικοινωνία των όσων γνωρίζουν, συμπεριφορά 

σε όλους τους εργαζόμενους με σεβασμό, περιγραφή των διαδικασιών που. φέρουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, γρήγορ ~.ς κινήσεις για να ολοκληρωθεί η εταιρία και έμφαση 

στην υποστήριξη του οράματος της εταιρίας και των στόχων της μετάβασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ'. ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΟΥ

Μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις τε μια εταιρία υπό συγχώνευση είναι να 

αποψασιστεί ‘ ποιος μένει και ποιος φε>γει’ . Είναι πιθανό μετά την συγχώνευση 

κάποιες θέσεις να υπερκαλύπτονται καθώι; πλέον κάποιες θέσεις που ήταν κοινές στις 

δύο εταιρίες αλληλοκαλύπτονται και απαιτείται πλέον μόνο ένα άτομο στη 

συγκεκριμένη θέση. Ας μην ξεχνάμε , εξάλλου, πως ένα από τα κίνητρα της 

συγχώνευσης ενδέχεται να είναι και η δημιουργία μεγαλύτερης αποδοτικότητας με 

σταθερή παραγωγή και περικοπή ανθρώπινου δυναμικού. Ο τρόπος με τον οποίον 

λαμβάνονται αποφάσεις αυτού του τύ7 ου θα είναι εξίσου σημαντικός με τις ίδιες τις 

αποφάσεις, καθώς αυτός θα υποδεικν ει ανοιχτά τι μετράει στην εταιρία: αφοσίωση ή 

εμμονή στο αποτέλεσμα ανεξαρτήτως αξιών? Η εταιρία ενδιαφέρεται παραπάνω για 

τους καλύτερους ή αυτό μετράει λιγότερο από το κοινωνικό προφίλ των εργαζομένων 

στην εταιρία? Υπάρχει η αίσθηση ότι η ομαδική δουλειά σε όλα τα επίπεδα μέσα στην 

εταιρία είναι απαραίτητη ή όχι? Είναι αλήθεια πως σε όλες τις εταιρίες υπάρχουν 

άτομα που δημιουργούν παραπάνω αξία και πως τα άτομα αυτά είναι δυσεύρετα. Το 

πρώτο βήμα για την εύρεση αυτών των ανθρώπων στην υπό εξαγορά εταιρία είναι η 

συνέντευξη και τα διάφορα τεστ, η χρήση συμβούλων και ψυχολόγων ή άλλες 

στρατηγικές. Η αναγνώριση των κατάλληλων δεξιοτεχνών , φυσικά, επιβάλλει να 

γνωρίζει κανείς εκτός από την τρέχουσα κουλτούρα και την δομή της εταιρίας ποιο 

είναι το μέλλον της εταιρίας. Ωστόσο, αν και είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια 

συνοχή στην εταιρική κουλτούρα, πρέπει να λάβει κανείς υπ όψη ότι η υπερβολική 

ομοιογένεια σε μια εταιρία συνδυάζεται με έλλειψη δημιουργικότητας και 

αλληλεπίδρασης και επομένως οδηγεί σε αδυναμία παρακολούθησης των τεραστίων 

αλλαγών στην παγκόσμια αγορά. Για τον λόγο αυτό, μια στρατηγική αποτελεσματικής 

αλλαγής σε μια εταιρία είναι η τοποθέτηση κάποιων ανθρώπων με διαφορετικές 

αντιλήψεις σε βασικές θέσεις προκειμένου οι τελευταίοι να σπείρουν τις ιδέες τους.
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Η επιλογή των ανθρώπων - κλειδιά ξεκινά με την βαθιά κατανόηση του οράματος και 

του σκοπού του οργανισμού. Κινούμενη προς αυτήν την κατεύθυνση, μια εταιρία, 

ενδέχεται να δημιουργήσει κάποια σχετική αμηχανία τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Εάν 

ο πρώτιστος στόχος είναι η δημιουργία της απαραίτητης αλλαγής, τα άτομα που θα 

κάνουν αυτή την αλλαγή πρόκειται να προκαλέσουν τις βασικές υπάρχουσες 

παραδοχές και τον τρόπο που γίνονται οι δραστηριότητες. Μία από τις βασικές 

προκλήσεις για τον υπεύθυνο ανθρωπίνου δυναμικού είναι να κάνει κάποιες εκτιμήσεις 

για την ετοιμότητα αλλαγής και την ανοχή των διαμαχών στον οργανισμό. Και αυτό 

γιατί παρά την αναγκαιότητα της αλλαγής, οι υπάρχοντες υπάλληλοι μπορεί να μην 

είναι έτοιμοι για την διαμάχη που θα προκύψει. Όταν όλα αυτά συνεκτιμηθούν και 

σχεδιαστούν, άμεσα βήματα πρέπει να γίνουν για να επαναστελεχωθούν και να 

τοποθετηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι εργαζόμενοι στην νέα εταιρία. Η 

επιλογή εργαζομένων σε μικρότερης σημασίας θέσεις είναι αρκετά πιο απλή. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τις αντιλαμβανόμενες εργασιακές ανάγκες των 

διαφόρων λειτουργιών και τμημάτων και κατόπιν κάποιου κατ’ άτομο ελέγχου.

Μια σημαντική φάση είναι ακόμη η διατήρηση κάποιων ‘ταλέντων’ κατά τη διάρκεια 

της συμφωνίας για την επίτευξη των οποίων εφαρμόζονται κάποιες γνωστές τεχνικές 

διατήρησης όπως η γρήγορη αύξηση του μισθού, τα συμβόλαια παραμονής για κάποιο 

συγκεκριμένο διάστημα στην εταιρία, τα focus group κτλ. Σε συνδυασμό με αυτές τις 

τεχνικές, κάποιες εταιρίες ήταν επιτυχείς στο να διατηρήσουν ανθρώπους κλειδιά στη 

διοίκηση προσφέροντάς τους ειδικά bonus ή συμμετοχή με εταιρικές μερίδες.

Εκτός όμως από την διατήρηση των ‘σωστών’ ανθρώπων, σημαντικό είναι να 

διατηρηθούν αυτοί οι άνθρωποι ‘σωστοί’. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να 

διασφαλιστούν δύο ακόμη πράγματα:

■S Να υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα έχουν ευκαιρίες να επηρεάζουν την 

κατεύθυνση, τον χαρακτήρα και το σχήμα της εταιρίας

■S Να γνωρίζουν ότι οι ευκαιρίες για μάθηση που τους προσφέρονται και συνεπώς 

για βελτίωσή τους είναι για την εταιρία σημαντικές.

ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Σε μια συγχώνευση η εμφανής ανάγκη για ηγεσία επικεντρώνεται στην επίτευξη των 

στόχων της συμφωνίας. Ωστόσο, σε περιόδους μεγάλων αλλαγών αυτό που στο 

παρελθόν ήταν αναντίρρητα εμφανές και γνωστό, δεν είναι πλέον. Για τους ανθρώπους
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που επηρεάζονται άμεσα αϊτό τη συγχώνευση ακόμη και οι πιο βασικές παραδοχές 

πρέπει να ξεκαθαριστούν εκ νέου. Επειδή οι βασικές υποθέσεις και παραδοχές είναι 

κατά βάση ανεπίσημες μπορεί να αποτελέσουν πηγή μεγάλης σύγχυσης. Εάν η υπό 

μελέτη συμφωνία αφορά την απόκτηση μιας μικρής παραγωγικής μονάδας με 

παραπλήσιες λειτουργίες, τότε τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Συχνά, οι αρχικοί 

στόχοι δε επιτυγχάνονται γιατί οι εργαζόμενοι εργάζονται από διαφορετικές απόψεις 

και έχουν ερμηνεύσει διαφορετικά ορισμένα πράγματα.

Η ηγεσία, σε αυτό το πλαίσιο απαιτεί τόσος κατανόηση όσο και μεγάλη προσοχή και 

αν και το καθήκον που θα επωμιστούν οι ηγέτες είναι εξαιρετικά δύσκολο πρέπει να 

γίνει σε βραχύ διάστημα αντιληπτό γιατί εάν κάποιες νέες αντιλήψεις εδραιωθούν ,τότε 

θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να αποτιναχθούν αργότερα. Ένας ηγέτης πρέπει να έχει τα 

ακόλουθα γνωρίσματα: να δίνει κατεύθυνση και στρατηγική, να είναι εύκολα 

προσβάσιμος στους εργαζόμενους, να ενεργεί αποφασιστικά, να βρίσκεται σε διαρκή 

και τακτή επικοινωνία, να συνδέει την στρατηγική με τις αξίες ‘value drivers’ της 

συγχώνευσης, να αξιολογεί την συμμετοχή και την προσπάθεια, να θέτει υψηλούς αλλά 

εφικτούς στόχους για να επιταχύνει την απόδοση, να υποκινεί και να επιβραβεύει το 

αποτέλεσμα και να δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους εργαζομένους. Όπως 

παραστατικά τέθηκε ‘η ηγεσία είναι κάτι σαν τον καταλύτη σε μια χημική αντίδραση: 

θέτει τα συστατικά σε δράση απελευθερώνοντας την απαραίτητη ενέργεια που αυτά 

χρειάζονται για να επιτευχθεί η χημική αντίδραση

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Έχοντας να αντιμετωπίσουν οικονομικές και ανταγωνιστικές πιέσεις για να μειώσουν 

το κόστος και να βελτιώσουν τις διαδικασίες που ακολουθούν μια συγχώνευση ή μια 

εξαγορά, οι περισσότερες εταιρίες έχουν αναγκαστεί να μειώσουν το ανθρώπινο 

δυναμικό τους. Οι αποφάσεις αυτές έχουν σίγουρα προβληματικές συνέπειες όχι μόνο 

λόγω του αντίκτυπού τους στον ανθρώπινο παράγοντα αλλά και λόγω των σημαντικών 

χρηματοοικονομικών, οργανωτικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν. Όλες οι 

αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε έγγραφα, αντικειμενικά γεγονότα και η νομική 

παρουσία πρέπει να ζητηθεί από νωρίς προκειμένου να εξασφαλιστεί εχεμύθεια και 

τυπικότητα. Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε κάποιες εναλλακτικές στρατηγικές στην 

μείωση του ανθρώπινου δυναμικού.
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S Μείωση των κοστών που δεν σχετίζονται με τη μείωση των εργαζομένων όπως 

για παράδειγμα την διοργάνωση ειδικών event ή παρεχόμενων υπηρεσιών ( 

καφετέρια κτλ)

S Πάγωμα των προσλήψεων έτσι ώστε με τον αναμενόμενο αριθμό αποχωρήσεων 

και συντάξεων να μειωθεί σταδιακά ο αριθμός των εργαζομένων

S Εθελοντικές αποχωρήσεις. Μπορούν να δοθούν κίνητρα για εκούσιες 

αποχωρήσεις ή και πακέτα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για όσους το 

επιθυμούν.

^ Μειωμένη εργασιακή εβδομάδα για όσους επιθυμούν να δουλεύουν λιγότερες 

ώρες ή να δουλεύουν με όρους part time. Αρκετοί τέτοιοι υποψήφιοι είναι 

μητέρες ή εργαζόμενοι που επιθυμούν να συνδυάσουν επιμόρφωση -σπουδές 

με την δουλειά τους.

S Εξάλειψη των εξωτερικών συνεργατών- όπου αυτό είναι εφικτό. Για 

παράδειγμα κάποιες υπεργολαβίες, ήδη υπάρχοντες part timers, trainees από 

διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε τομείς όπου η δουλειά μπορεί να γίνει εξ’ 

ολοκλήρου μέσα στην εταιρία και από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

S Μείωση των αδειών διακοπών και των αδειών λόγω ασθένειας.

Δυστυχώς, όταν θα έχουν εξαντληθεί όλα τα εθελοντικά μέσα για την μείωση του 

εργατικού δυναμικού θα παραμένουν κάποιες θέσεις που θα πρέπει και πάλι να 

μειωθούν. Όπως είναι φυσικό αυτές οι απολύσεις θα έχουν την νομική αντίδραση των 

εργαζομένων. Η ομάδα του ανθρωπίνου δυναμικού σε συνεργασία με την διοίκηση θα 

πρέπει να κάνει μια λεπτομερή και εκτεταμένη έρευνα χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη τις 

ατομικές δυνάμεις και αδυναμίες του προσωπικού αλλά παράγοντες όπως το είδος των 

εκτελούμενων καθηκόντων και το ποσοστό του χρόνου που δαπανάται στην εκτέλεση 

αυτών, τυχόντα ίδια καθήκοντα που εκτελούνται από διαφορετικά άτομα , την 

διαθεσιμότητα ειδικευμένου προσωπικού για τις θέσεις αυτές κτλ. Αφότου 

καταγραφούν τα βασικά καθήκοντα μπορεί κανείς να αποφασίσει ποια άτομα θα 

διατηρηθούν για να καλύψουν τις θέσεις αυτές. Ένα κριτήριο για αυτό θα είναι οι 

υπάρχουσες αξιολογήσεις. Γεννιέται ωστόσο το ακόλουθο πρόβλημα: είναι ορθές οι 

εκτιμήσεις που υπάρχουν σύμφωνα με τα συστήματα και τις αξίες της εξαγοραζόμενης 

εταιρίας ή πρέπει να γίνουν νέες αξιολογήσεις σύμφωνες με τις απαιτήσεις και τους 

στόχους του αγοραστή? Ο πιο αντικειμενικός τρόπος είναι να συνδυαστούν τα δύο 

αυτά κριτήρια. Επίσης πρέπει να διαμορφωθεί μια κλίμακα που να σταθμίζει τα 

προσόντα των εργαζομένων σύμφωνα με την βαρύτητα που αυτά έχουν για την εταιρία
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αγοραστή. Αφότου έχουν γίνει με την δέουσα προσοχή τα παραπάνω, η εταιρία πρέπει 

να ανακοινώσει τα αποτελέσματα στους εργαζόμενους με την βοήθεια ειδικών στα 

νομικά ζητήματα.

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Προκειμένου να κατανοήσει κανείς εάν οι στρατηγικές των ανθρώπινων πόρων που 

περιγράφηκαν παραπάνω αποδίδουν καρπούς, πρέπει να υιοθετήσει κάποιους τρόπους 

και μέτρα που να του επιτρέψουν να λάβει κάποια πιο ποσοτικοποιημένα 

αποτελέσματα. Εάν κατορθώσει κανείς να παρουσιάσει κάποιο απτό όφελος από την 

υιοθετούμενη στρατηγική τότε γνωρίζει ότι βαδίζει σε σωστό μονοπάτι ή αλλιώς 

λαμβάνει έγκαιρα διορθωτικά μέτρα. Η μέτρηση της καλής στρατηγικής γίνεται με τα 

τρία ακόλουθα συστατικά:

S Μέτρα απόδοσης : Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν την διαπίστωση της προόδου σε 

βασικούς τομείς της ανάπτυξης των εργαζομένων δηλ το ποσοστό 

αποχωρήσεων, τους τερματισμούς συνεργασίας (εκούσιους και μη), μέσο 

χρονικό διάστημα στελέχωσης νέων ατόμων, κόστος στελέχωσης για την 

εταιρία, απουσίες και παραγωγικότητα των εργαζομένων.

S Στρατηγικά μέτρα : Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα απόδοσης είναι χρήσιμα και 

μπορεί να τονίζουν τάσεις και θέματα που χρίζουν σκέψης και ανάλυσης, 

κάποιες φορές αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν 

την λογική της δημιουργίας αξίας. Έτσι, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πει 

κανείς με βεβαιότητα αν ο ρυθμός αποχώρησης είναι ικανοποιητικός ή όχι γιατί 

μπορεί μια εταιρία να μειώσει το ποσοστό αποχώρησης προσλαμβάνοντας 

άτομα 7coo δεν θα φύγουν ποτέ χωρίς αυτό να είναι αναγκαστικά καλό. Είναι 

σημαντικό να δώσει κανείς έμφαση στην στρατηγική πριν αποφασίσει τι θα 

μετρήσει και προτού θέσει ένα στόχο σε σύγκριση με τα πρότυπα του κλάδου 

που θέλει να επιτύχει. Δεν είναι λοιπόν απλά θέμα μέτρησης, αλλά και 

στρατηγικής κατεύθυνσης του οργανισμού. Το κλειδί είναι στην δημιουργία 

μοναδικών μέτρων που εκτιμούν την στρατηγική αξία και αποδοτικότητα, και 

όχι μόνο την απόδοση. 5 παράγοντες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι: το 

κόστος, ο απαιτούμενος χρόνος για την στελέχωση μιας θέσης, η ποιότητα των
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νέο- προσλαμβανόμενων , η ποσότητα ίων αιτήσεων και η ικανοποίηση του 

νέου στελέχους.

S Μέτρα ROI (Return On Investment). Σε συνδυασμό με τα μέτρα απόδοσης και 

τα στρατηγικά μέτρα πρέπει να υπάρχει ένας προσανατολισμός και στα τυπικά 

χρηματοοικονομικά μέτρα. Η απόδοση της επένδυσης που έχει γίνει στον τομέα 

των ανθρώπινων πόρων δείχνει την βιωσιμότητα και την αναγκαιότητα ενός 

φιλόδοξου προγράμματος ανθρωπίνων πόρων. Ο δείκτης ROI υπολογίζεται με 

το κλάσμα της μονεταριστικής αξίας ενός προγράμματος ανθρώπινου 

δυναμικού με το κόστος αυτού.
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CASE STUDY: ‘ΦΆΝΝΥΑ.Ε. ’



Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CASE STUDY ΦΑΝΥ ΑΕ

Αφότου αναλύθηκαν διαδοχικά τα κυριότερα θέματα που αφορούν τις μετατροπές, 

συγχωνεύσεις και εξαγορές των επιχειρήσεων σε -όρους νομικούς, στρατηγικούς και 

ανθρωπίνου δυναμικού, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί μια πραγματική περίπτωση 

συγχώνευσης - με όλες της τις διαστάσεις προκειμένου να γίνει κατανοητό πως 

εφαρμόζονται και συνδυάζονται στην πράξη τα όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια.

ΟΙ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Οι εταιρίες που αποφάσισαν να συγχωνευθούν για να σχηματίσουν την νέα υπό μελέτη 

εταιρία ΦΑΝΝΥ ΑΕ είναι οι ακόλουθες τρεις:

S η ‘ΦΑΝΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΟΥΧΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ’ με τον διακριτικό τίτλο ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’,

S η ‘ΦΡΗ ΛΑΪΝ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ’ και 

S η ατομική επιχείρηση της Θεοφάνιας Κάτσου.

Η απόφαση για την συγχώνευση των τριών εταιριών σχετίζεται άμεσα εκτός από την 

κοινή εμπορική δραστηριότητα δηλαδή την εμπορία ετοίμων ενδυμάτων και με το 

γεγονός ότι οι μέτοχοι των εν λόγω εταιριών έχουν μετοχές σε περισσότερες από μια 

από τις τρεις αυτές εταιρίες και επιπλέον οι μέτοχοι συνδέονται με στενές συγγενικές 

σχέσεις. Έτσι, η ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’ έχει ως μέτοχους την Θεοφάνιά Κάτσου με σύνολο 

13.500 μετοχές και τον Παναγιώτη Κάτσο με σύνολο 1.500 μετοχές. Η εταιρία ‘ΦΡΗ 

ΛΑΪΝ ΑΕ’ έχει ως μετόχους τον Διογένη Κάτσο με σύνολο μετοχών 25.200 και τον 

Παναγιώτη Κάτσο με σύνολο μετοχών 2.800 μετοχές. Τέλος, η ατομική επιχείρηση 

Θεοφάνιά Κάτσου ανήκει στην ίδια εξ ‘ολοκλήρου.

Η πρώτη εταιρία ‘ΦΑΝΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΟΥΧΩΝ - 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ’ με τον διακριτικό τίτλο ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’, εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Δήμο Καλαμαριάς και έχει μετοχικό κεφάλαιο , 

μετά από διαδοχικές προσαυξήσεις του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου, ίσο με 

150.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 15.000 μετοχές από 10.000δρχ έκαστη.

Η δεύτερη εταιρία ‘ΦΡΗ ΛΑΓΝ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ’ εδρεύει 

επίσης στην Θεσσαλονίκη και στον Δήμο Καλαμαριάς και έχει μετοχικό κεφάλαιο που
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κατόπιν διαδοχικών αυξήσεων ανήλθε στο ποσό των 28.000.000 δρχ και είναι 

διαιρεμένο σε 28.000 μετοχές αξίας 1.000 δρχ η καθεμία.

Τέλος, η τρίτη εταιρία της Θεοφάνιας Κάτσου είναι μια ατομική επιχείρηση που 

ιδρύθηκε το 1994 και έχει ως αντικείμενο εργασιών της την εμπορία γυναικείων 

ετοίμων ενδυμάτων και εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού Μητροπολίτου 

Ιωσήφ 10.

Τον Δεκέμβριο του 1996 οι τρεις επιχειρήσεις που αναφέρθηκαν αποφάσισαν να 

συγχωνευτούν και δημιουργήθηκε το καταστατικό της νέας εταιρίας με την επωνυμία 

‘ΦΑΝΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ’ και διακριτικό τίτλο ‘ΦΑΝΝΥ 

ΑΕ\

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ 

‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’

Όπως προβλέπεται από τον νόμο, συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση μετά από 

πρόσκληση του Δ.Σ. της εταιρίας στις 26.11.1996 προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο 

συγχωνεύσεως. Η πρόσκληση δεν δημοσιεύτηκε αλλά τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία 

της εταιρίας 20 ώρες πριν την διενέργειά της και 48 ώρες πριν τοιχοκολλήθηκε η λίστα 

των μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν. Στην συνέλευση ήταν παρόν το 100% 

των μετόχων και εξελέγη πρόεδρος της Γ.Σ. η κα Θεοφάνιά Κάτσου η οποία ανέλαβε 

να παρουσιάσει το σχέδιο συμβάσεως της συγχώνευσης που είχε εγκριθεί σε 

προηγούμενες συνελεύσεις και το οποίο περιείχε αναλυτικά τη σύνθεση του κεφαλαίου 

της νέας εταιρίας και το ποσοστό των μετοχών που θα λάμβαναν οι μέτοχοι της νέας 

εταιρίας. Το σχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα και διορίστηκε εκπρόσωπος για την υπογραφή 

του συμβολαίου η κα Σαραφίδου Μερόπη.

‘ΦΡΗ ΛΑΙΝ ΑΕ’

Στις 26.11.1996 έγινε η πρόσκληση από το Δ.Σ. της εταιρίας για σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο συγχώνευσης. Η πρόσκληση 

τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας 20 ώρες πριν από την πραγματοποίησή της 

και 48 ώρες νωρίτερα τοιχοκολλήθηκε η λίστα των μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής 

σε αυτήν. Στην συνέλευση ήταν παρόν το 100% των μετόχων και εξελέγη πρόεδρος 

της Γ.Σ. ο κος Διογένης Κάτσος ο οποίος ανέλαβε να παρουσιάσει το σχέδιο 

συμβάσεως της συγχώνευσης στους μετόχους η οποία είχε εγκριθεί από τους μετόχους
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σε προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Παρουσιάστηκε αναλυτικά η σύσταση του 

κεφαλαίου της νέας εταιρίας και το σχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους. 

Τέλος, ως εκπρόσωπος της εταιρίας για την υπογραφή του συμβολαίου διορίστηκε η κα 

Θεοφάνιά Κάτσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’

‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’

Η πρώτη εταιρία ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’ πήρε την απόφαση να συγχωνευτεί με την ‘ΦΡΗ 

ΛΑΙΝ ΑΕ’ και την ατομική επιχείρηση της Θεοφάνιας Κάτσου και για τον λόγο αυτό 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υπέβαλε τη σχετική αίτηση προς την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης και ζήτησε με αυτή την συγκρότηση της επιτροπής 

του άρθρου 9 του Ν 2190/20 η οποία προέβη στην σύνταξη της εκτιμήσεως των 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στον 

ισολογισμό της εταιρίας στις 31/12/1995. Έτσι, σύμφωνα με την έκθεση αυτή η αξία 

των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού προσδιορίστηκε ως ακολούθως:

Στοιχεία Ενεργητικού 2.056.941.277

Στοιχεία Παθητικού 1.613.175.978

Και συνεπώς η αξία της καθαρής περιουσίας (καθαρού ενεργητικού) είχε ως εξής:

Καθαρό Ενεργητικό 443.765.299

Το ποσό αυτό του καθαρού ενεργητικού της προσφέρει και συνεισφέρει λόγω της 

συγχώνευσης στην νέα ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/72.

‘ΦΡΗ ΛΑΙΝ ΑΕ’

Η δεύτερη εταιρία ‘ΦΡΗ ΛΑΙΝ ΑΕ’ πήρε επίσης την απόφαση να συγχωνευτεί με την 

‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’ και την ατομική επιχείρηση της Θεοφάνιας Κάτσου και υπέβαλε επίσης 

την σχετική αίτηση στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης ζητώντας την 

συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2190/20 προκειμένου να εκτιμηθούν τα 

στοιχεία τους ενεργητικού και παθητικού της όπως αυτά εμφανίστηκαν στον 

ισολογισμό της 31/12/1995.
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Στοιχεία Ενεργητικού 

Στοιχεία Παθητικού

24.893.979

2.606.910

Και συνεπώς η αξία της καθαρής περιουσίας (καθαρού ενεργητικού) είχε ως εξής:

Το ποσό αυτό του καθαρού ενεργητικού της προσφέρει και συνεισφέρει λόγω της 

συγχώνευσης στην νέα ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/72.

Ατομική Επιχείρηση Θεοφάνιας Κάτσου

Η Θεοφάνιά Κάτσου επιθυμώντας την συγχώνευση με τις εταιρίες ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’ και 

‘ΦΡΗ ΛΑΙΝ ΑΕ’ και κάνοντας την σχετική αίτηση γα εκτίμηση των στοιχείων του 

ενεργητικού και παθητικού της είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Στοιχεία Ενεργητικού 38.092.020

Στοιχεία Παθητικού 9.568.792

Και συνεπώς η αξία της καθαρής περιουσίας (καθαρού ενεργητικού) είχε ως εξής:

Καθαρό Ενεργητικό 28.523.228

Το ποσό αυτό του καθαρού ενεργητικού της προσφέρει και συνεισφέρει λόγω της 

συγχώνευσης στην νέα ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/72.

Η νέα εταιρία ‘ΦΑΝΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ’ και διακριτικό τίτλο 

‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’ θα έχει λοιπόν ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον των μετρητών που 

θα κατατεθούν από τους μετόχους για λόγους στρογγυλοποίησης ίσο με 

500.000.000δρχ που προκύπτει από το άθροισμα των καθαρών θέσεων των τριών 

επιχειρήσεων όπως αυτό εκτιμήθηκε από τους ισολογισμούς της 31/12/1995. 

(500.000.000 = 443.765.299 + 22.287.069 + 28.523.228). Το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρίας θα διαιρείται σε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 καθεμία. 

Πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο αυτό απαρτίζεται ως ακολούθως:

Καθαρό Ενεργητικό 22.287.069
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ΦΑΝΝΥ ΑΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.056.941.277

ΜΕΙΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.613.175.978

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

443 765.299 

234.701

444.000.000

ΦΡΗ ΛΑΙΝ ΑΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 24.893.979

ΜΕΙΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2.606.910

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 22.287.069

ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΗΤΑ 4.712.931

ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 27.000.000

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΕΙΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

38.092.020

9.568.792

28.523.228

476.772

29.000.000

Οι μέτοχοι της καθεμίας από τις συγχωνευόμενες εταιρίες έλαβαν συνολικά τόσες 

μετοχές της νεοϊδρυόμενης ΑΕ όσες δίνει το πηλίκο της διαιρέσεως της καθαρής θέσης 

της καθεμίας εταιρίας με τον αριθμό 10.000. Η σχέση ανταλλαγής κάθε μετοχής της 

νέας εταιρίας προκύπτει από τον λόγο της εισφερόμενης καθαρής περιουσίας της κάθε 

εταιρίας προς το σχηματιζόμενο κεφάλαιο της νέας εταιρίας. Ως εκ τούτου, έλαβαν:

Παλαιοί Μέτοχοι της ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’ 

Παλαιοί Μέτοχοι της ‘ΦΡΗ ΛΑΙΝ ΑΕ’ 

Κα Θεοφάνιά Κάτσου 

Σύνολο

44.400 μετοχές 

2.700 μετοχές 

2.900 μετοχές 

50.000μετοχές

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν στις 23.11.1996 την 

συγχώνευση των δύο ανώνυμων εταιριών και της ατομικής επιχείρησης, την εισφορά 

σε είδος όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων
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επιχειρήσεων όπως αυτά εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, 

την καταβολή μετρητών και καθόρισαν τους όρους και τις συμφωνίες με βάση τις 

οποίες θα λειτουργήσει η συνιστώμενη επιχείρηση που διέπονται από τις διατάξεις του 

Α.Ν. 148/1967, Ν.Δ. 34/1968, ΝΑ 665/70, ΓΙ.Δ. 409/86 καιΝ.Δ. 1297/72

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΈΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η νέα εταιρία φέρει την επωνυμία ‘ΦΑΝΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ’ 

και τον διακριτικό τίτλο ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’ και ως έδρα της ορίστηκε ο δήμος Καλαμαριάς 

στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της εταιρίας ορίστηκε: α) η εμπορία κάθε είδους 

εσωρούχων, ρούχων, υποδημάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών στολισμού, β) η 

αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επιχειρήσεων που κατασκευάζουν 

όλα τα είδη που περιγράφηκαν, γ) η ίδρυση και ολική ή μερική εξαγορά επιχειρήσεων 

και εταιριών κάθε μορφής και τύπου που κατασκευάζουν όλα τα παραπάνω είδη και δ) 

η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και κατασκευή κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων 

και κάθε άλλου χώρου κατάλληλου για τη διεξαγωγή των παραπάνω δραστηριοτήτων, 

ε) η ίδρυση και ολική ή μερική εξαγορά και άλλων επιχειρήσεαιν και η συμμετοχή και 

σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, ζ) η εμπορία 

χονδρικώς ή λιανικώς λευκών ειδών, καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης, δερμάτινων 

ειδών και υποδημάτων καθώς και κάθε είδους εμπορεύματος συναφούς με τα 

εμπορεύματα αυτά, η) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού 

και θ) η κατασκευή και πώληση ειδών ένδυσης και υπόδησης γενικά.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση 

στο MAE της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης της άδειας συστάσεως και 

την έγκριση του καταστατικού και μπορεί να συντομευτεί ή να παραταθεί με απόφαση 

της Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 500.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 50.000 

ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμών εκάστη και καταβάλλεται σε μετρητά από 

τους ιδρυτές. Το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/20 με απόφαση
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πλειοψηφίας 2/3ων των μελών του μπορεί εντός πενταετίας να αυξάνει το μετοχικό 

κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλάσιου του καταβεβλημένου 

εταιρικού κεφαλαίου και κάθε τέτοια απόφαση υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας 

του άρθρου 7β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του τετραπλασίου του 

αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου γίνεται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία των μετόχων 

της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ’ εξαίρεση επίσης απαιτείται πάντα απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας 

όταν τα αποθεματικά υπερβούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται 

εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο 

υπέρ εκείνων που είναι μέτοχοι της εταιρίας και σε αναλογία με την συμμετοχή τους 

στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Τέλος, απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή 

κατώτερη από το άρτιο, ενώ σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το ■ άρτιο, η 

προκύπτουσα διαφορά θα εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικά κεφάλαιο.

Μέσα σε διίο μήνες από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να 

πιστοποιήσει εάν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε σε προθεσμία όχι λιγότερη από 1 

μήνα και όχι περισσότερη από 4 από την λήψη της απόφασης.

Οι μετοχές είναι ονομαστικές υποχρεωτικά για μια πενταετία και μη μεταβιβάσιμες 

κατά 75% σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/72 ενώ η μεταβίβασή τους, γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/20. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται 

απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών 

τους και σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση 

οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρίας και ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω της 

Γενικής Συνέλευσης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 τουλάχιστον 

έως 9 μέλη που μπορεί να προέρχονται από τους μετόχους ή όχι και εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία και η 

θητεία του διαρκεί 5 έτη. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον 1 

φορά τον μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει ο Πρόεδρος, ενώ μετά την πρώτη του 

εκλογή συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Ο Πρόεδρος 

διευθύνει τις εργασίες το Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις, εκδίδει και



υπογράφει αντίγραφα πάσας φύσεως που αφορούν την εταιρία και σε περίπτωση 

απουσίας του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Το Δ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο 

όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια. Πιο συγκεκριμένα, οι 

κυριότερες εργασίες του Δ.Σ. είναι:

1) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις

2) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε κάθε ζήτημα 

νομικής ή μη φύσεως

3) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της 

εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη

4) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων

5) Αγοράζει και πωλεί εκ μέρους της εταιρίας οποιαδήποτε υλικά

6) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας

7) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και γενικά εκπροσωπεί την εταιρία σε 

οποιεσδήποτε συναλλαγές έχει αυτή με τράπεζες κτλ

8) Προσλαμβάνει και απολύει ίΐροσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του

9) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον 

ετήσιο ισολογισμό και προτείνει το διανεμητέο μέρισμα

Τέλος, το Δ.Σ: ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών 

υποθέσεων για κάθε του πταίσμα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και οι αποφάσεις της που 

λαμβάνονται νόμιμα υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που 

απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γ.Σ. συγκαλείται πάντα από το Δ.Σ. και συνεδριάζει στην 

έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες 

από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι συνελεύσεις της Γενικής Συνέλευσης , όπως 

ορίζεται από τους νόμους που διέπουν τις Α.Ε. , συγκαλούνται τουλάχιστον 20 ημέρες 

πριν από την συνεδρίαση και δημοσιεύεται στις εφημερίδες όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 3 του Π.Δ. ‘περί ανωνύμων εταιριών’.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος τουλάχιστον 1 

μετοχής ενώ δεν μπορεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση κανένας μέτοχος που 

δεν έχει καταθέσει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη συνέλευση στο Ταμείο της εταιρίας ή 

σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα. Τέλος, 48 ώρες πριν από την
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προγραμματισμένη συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρίας η 

λίστα με τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση. 

Όσον αφορά την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν όσα προβλέπει ο νόμος 

δηλαδή όταν οι αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι αποτελούν τουλάχιστον το 1/5 του 

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας κατά τη δεύτερη 

επαναληπτική συνέλευση θεωρείται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό 

κεφάλαιο που εκπροσωπείται με εξαίρεση την περίπτωση που η λήψη απόφασης αφορά 

ειδικά θέματα όπως π.χ. την αλλαγή εθνικότητας, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, 

την έκδοση ομολογιακού κεφαλαίου κτλ. Επίσης, ισχύουν όσα προβλέπονται από το 

νόμο για τα δικαιώματα της μειοψηφίας του 1/20 που μπορεί να συγκαλέσει συνέλευση 

εάν το ζητήσει. Εν συντομία, οι κυριότερες αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

είναι:

1) Απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, αύξησης και μείωσης του 

μετοχικού κεφαλαίου

2) Εκλογή Δ.Σ. και Ελεγκτών

3) Έγκριση Ισολογισμού της εταιρίας

4) Απόφαση για τον τρόπο διάθεσης κερδών της εταιρίας

5) Απόφαση για έκδοση ομολογιακού δανείου

6) Απόφαση για διορισμό εκκαθαριστών

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ελεγκτές εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να ελέγχουν 

τα βιβλία της εταιρίας και τον Ισολογισμό και υποχρεούνται κατά την διάρκεια της 

χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας. 

Μετά την λήξη της χρήσης , οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση την έκθεση του 

πορίσματος τους και υποχρεούνται επίσης να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση 

προκειμένου να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που 

έκαναν. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι 

στην εταιρία για κάθε τους πταίσμα. Δεν μπορούν να οριστούν ως ελεγκτές της 

εταιρίας κατά το άρθρο 10 του Ν. 2190/20 τα φυσικά πρόσωπα Θεοφάνιά Κάτσου, 

Διογένης Κάτσος και Παναγιώτης Κάτσος καθώς επίσης και υπάλληλοι της εταιρίας 

εξαρτημένοι από αυτήν. Σε περίπτωση που παραβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α
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του Κ.Ν. 2190/20 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το σώμα των ορκωτών 

λογιστών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το εταιρικό έτος ξεκινά την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους, 

οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται η απογραφή της 

εταιρικής περιουσίας και γίνεται ο ισολογισμός της χρήσης που έληξε και ο οποίος 

υποβάλλεται στη τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει 

επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που 

έληξε. Αντίγραφο του ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων μαζί με έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στην Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης από την εταιρία τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την 

ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/20 να δημοσιεύσει τουλάχιστον 

20 ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης τον ισολογισμό στο Τεύχος 

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως σε μια ημερήσια πολιτική ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην 

έδρα της και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε 

μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που καθορίζονται με απόφαση 

Υπουργού Εμπορίου. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Θεσσαλονίκης αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού. 

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν από την αφαίρεση από τα 

ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου 

εταιρικού βάρους. Από τα απομέναντα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα 

παρακάτω ποσά: α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό 5% έως 20% για σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να ισχύει όταν αυτό φτάσει 

τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό 

χρησιμοποιείται για την εξίσωση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 

κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την πληρωμή του μερίσματος, 

β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχου 

σύμφωνα με τον νόμο 2190/20 και το άρθρο 1 του Ν. 876/79 σε συνδυασμό και με τις
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διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο του μισού του 

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την 

Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την λήξη της χρήσης 

για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή όχι. Η εταιρία λύεται: α) με την 

πάροδο του χρόνου όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό της δηλαδή σε 50 έτη, β) με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή τέλος γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. 

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η 

εκκαθάρισή της. Όταν αποφαοισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση 

κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους 

μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματά τους, τις εξουσίες τους και την 

αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους 

να κάνουν απογραφή της περιουσίας της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν 

σύμφωνα με το άρθρο 31 ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών). Ο διορισμός των 

εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να 

ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέρον το ενεργητικό της εταιρίας 

και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση 

του παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα 

αντίστοιχα με την μερίδα συμμετοχής του. Όσον χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική 

Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των 

εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική 

δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές εάν το κρίνει σκόπιμο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση 

της εταιρίας μέχρι της 30ης Ιουνίου του έτους 1997.

146



Μετατροπές, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας

ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου από την σύσταση της εταιρίας 

έτους δηλαδή το 1997. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί 

στο ενδιάμεσο διάστημα όποτε το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρίας.

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρίας ‘ΦΑΝΝΥ Α.Ε.’ και μέχρι το 

χρονικό διάστημα που θα συγκαλούταν η πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

ορίστηκε το ακόλουθο:

1) Θεοφάνιά Κάτσου

2) Μερόπη Σαραφίδη

3) Διογένης Σαραφίδης

4) Διογένης Κάτσος

5) Παναγιώτης Κάτσος

6) Οδυσσεύς Ράπτης

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

Η συγχώνευση, κατά τον Οικονομικό Διευθυντή της ‘ΦΑΝΝΥ ΑΕ’ κο Ιντζέ, 

στέφθηκε με επιτυχία και στην συζήτηση που έγινε παρέθεσε τους ακόλουθους λόγους 

για να στηρίξει την παραπάνω άποψη. Αυτοί ήταν:

ν' Αυξημένη δανειοληπτική ικανότητα. Όπως είναι φυσικό μια ανώνυμη εταιρία 

έχει πολύ μεγαλύτερο κύρος από ότι για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση. 

Ο συνδυασμός δε των στοιχείων του ενεργητικού και της καθαρής θέσης των 

τριών υπό συγχώνευση εταιριών σε μία εταιρία την ανήγαγε σε μια αρκετά 

μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα δύναμη με καταβεβλημένο μετοχικό 

κεφάλαιο της τάξης των 500.000.000. Έτσι, για την νέα εταιρία η δυνατότητα 

δανεισμού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς που θα 

εξυπηρετούσαν επενδυτικούς και αναπτυξιακούς στόχους έγινε πλέον σαφώς
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πιο εύκολη και μάλιστα με όρους δανεισμού (επιτόκιο, χρόνος αποπληρωμής 

χρέους κτλ) διαπραγματεύσιμους και ευνοϊκότερους για αυτήν.

■λ Αυξημένη τηστοληπτική ικανότητα. Σε σχέση με τους προμηθευτές της η εταιρία 

κατόρθωσε να επαναδιαπραγματευθεί τους όρους πληρωμής. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι ενώ η εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρίας ήταν κατά 

μέσο όρο 90 ημέρες, μετατράπηκε για κάποιους από τους σημαντικούς 

προμηθευτές της σε 120 ημέρες, γεγονός το οποίο είχε αντιστοίχως ως 

συνέπεια την καλύτερη διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης και την σημαντική 

βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών που σχετίζονται με αυτό.

S Αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα σε σχέση με τους προμηθευτές. Εκτός της 

πιστοληπτικής ικανότητας, όπως υπογραμμίζει ο κος Ιντζές ‘είναι πολύ 

σημαντικό στο είδος που εμπορευόμαστε, που είναι κατά βάση επώνυμα είδη 

ρουχισμού, να εξασφαλίζουμε αποκλειστικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης με 

οίκους του εξωτερικού .Οι ταχύτατες αλλαγές στη μόδα απαιτούν συχνές 

παραλαβές προϊόντων σε τιμές που ο πελάτης- στόχος επιθυμεί να πληρώσει. 

Αυτό σημαίνει ότι αν δεν εξασφαλιστεί άψογος συγχρονισμός και συνεργασία με 

τους προμηθευτές μας, θα είμαστε εκτός αγοράς.’’ Οπωσδήποτε, η εταιρία 

επωφελήθηκε της συγχώνευσης γιατί εδραίωσε καλύτερες σχέσεις με τους 

προμηθευτές της έχοντας μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα λόγω 

αυξημένων αγορών κτλ. Ταυτόχρονα μπόρεσε να διασφαλίσει την 

αποκλειστική αντιπροσώπευση ορισμένων ειδών που διανέμονται 

αποκλειστικά από τα καταστήματά της (όπως π.χ. τα ενδύματα ‘Betty Barclay” 

κα.)

■λ Εκμετάλλευση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τόσο από άποψη ευκολίας 

έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων για την νέα εταιρία όσο και από την 

άποψη αναγκαιότητας και ορθολογικότερης οργάνωσης της εταιρίας, στάθηκε 

ικανή η εκμετάλλευση τέτοιων προγραμμάτων που επιχορηγούνται από το 

κοινοτικό πλαίσιο. Για παράδειγμα η εταιρία συμμετείχε στο πρόγραμμα 

Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά’ και έχει εγκαταστήσει σύστημα bar - code για τα 

προϊόντα της που διευκολύνει την λειτουργία της αποθήκης και συνεπώς 

παραγγελιών κτλ, όπως επίσης εγκαταστάθηκε πρόγραμμα E.R.P. (Enterprise 

Resource Planning) που επιτρέπει την ολοκλήρωση πολλών τμημάτων μεταξύ 

τους και βοήθησε σημαντικά στο εμπορικό τμήμα διαχείρισης αλλά και στο 

λογιστήριο.
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S Εργαζόμενοι. Καθώς η συγχώνευση ήταν μεταξύ τριών εταιριών που είχαν το 

ίδιο σχεδόν αντικείμενο δραστηριότητας και λειτουργούσαν ανεξάρτητα η μια 

από την άλλη, το προσωπικό της εταιρίας δεν χρειάστηκε να περικοπεί. 

Πραγματοποιήθηκαν απλά κάποιες οργανωτικές αλλαγές στα τμήματα και 

μεταφέρθηκε η νέα διοίκηση της εταιρίας σύσσωμη στα νέα γραφεία για να 

συντονίζονται καλύτερα οι δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό δεν υπήρχαν 

προβλήματα διαφοράς κουλτούρας ή φόβου για ενδεχόμενες απολύσεις και 

γενικότερα αποφεύχθηκαν οι εντάσεις ενώ η μετάβαση έγινε πολύ ομαλά. 

Κατά την εκτίμηση του κου Ιντζέ, η συγχώνευση διαδραμάτισε θετικό ρόλο 

στην ψυχολογία των εργαζομένων αφού αισθάνθηκαν ότι ανήκουν σε ένα 

μεγαλύτερο και πιο δομημένο εταιρικό σχήμα και κατόπιν συνδυασμένων 

προσπαθειών της διοίκησης υποκινήθηκαν περαιτέρω για να επιτύχουν 

καλύτερα αποτελέσματα.

S Ενδυνάμωση του προφίλ της εταιρίας. Σε συνδυασμό με μια αρκετά δυναμική 

στρατηγική μάρκετινγκ (συχνές διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικά, στο 

τοπικό ραδιόφωνο και τους κινηματογράφους καθώς και την τηλεόραση, 

διαφημιστικά φυλλάδια και ειδικές προσφορές π.χ. δωρεάν ταξί για την 

μετακίνηση στα καταστήματα της εταιρίας), η εταιρία που είναι γνωστή ως 

Fena στη Θεσσαλονίκη κατόρθωσε την υψηλή αναγνωρισιμότητά της στην 

τοπική κοινωνία. Η εταιρία θεωρείται μια από τις πιο μεγάλες στο είδος της όχι 

μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στο σύνολο της χώρας.

'λ Οικονομικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της νέας 

εταιρίας τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Οι πωλήσεις 

ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία ενώ υπήρξε αναπόφευκτα μια άνοδος 

των διοικητικών εξόδων. Οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των 

τριών χρήσεων παραθέτονται στο παράρτημα για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα της τελευταίας 

χρονιάς για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επηρεάζονται 

αναπόφευκτα από την αγορά και λειτουργία του νέου καταστήματος της 

εταιρίας σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης.
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