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Περίληψη 

 Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν μία από τις συνηθέστερες στρατηγικές που 

εφαρμόζονται στους περισσότερους κλάδους (πχ. πληροφορικής, ναυτιλίας, κλπ.) 

προκειμένου μία εταιρία να πραγματοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους. Η 

αποτελεσματικότητα αυτών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως την ψυχολογία του 

bidder και του target, το ύψος της τιμής εξαγοράς, αν αυτές πραγματοποιούνται στα πλαίσια 

μιας χώρας ή αν είναι διασυνοριακές, κλπ. Στην περίπτωση, που οι δύο πλευρές συμφωνήσουν 

στην πραγματοποίηση της εξαγοράς πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα δεν είναι 

απαραίτητα  μόνο μακροπρόθεσμα αλλά είναι και βραχυπρόθεσμα και αυτά εμφανίζονται 

κυρίως στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, η οποία αυξάνεται ή μειώνεται από την 

στιγμή της ανακοίνωσης του γεγονότος. Στην παρούσα μελέτη, εξετάζονται οι εξαγορές που 

πραγματοποιούνται στον κάδο της πληροφορικής, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη 

της εξαγορά της LinkedIn από την Microsoft.  

 

Λέξεις κλειδιά: συγχωνεύσεις και εξαγορές, κλάδος πληροφορικής, LinkedIn, Microsoft, event 

study methodology 
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Εισαγωγή 
 

 Η ανάπτυξη των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι ιδιαίτερα έντονη κατά την 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Από τις μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις που 

πραγματοποιούνται ανάμεσα σε κολοσσούς έως τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που 

πραγματοποιούνται σε μεσαίες και τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο λόγος της αύξησης τους προέρχεται λόγω της 

προσπάθειας των εταιρειών να ευημερήσουν στην έντονα ανταγωνιστική αγορά (Saritprava & 

Dhaval, 2016)   

 Οι Schuler και Jackson, (2001) υποστηρίζουν πως σήμερα οι εταιρείες θα πρέπει να 

είναι ταχέως αναπτυσσόμενες, ευέλικτες, αποδοτικές, να προσαρμόζονται και να είναι έτοιμες 

στο μέλλον να “προσπεράσουν” τους ανταγωνιστές τους. Χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

είναι σχεδόν ακατόρθωτο για τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο 

τρόπος προκειμένου να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις διαφέρει από κλάδο σε κλάδο. Για 

παράδειγμα, σε τομείς όπως ο ασφαλιστικός ή η τραπεζική επιλέγονται άλλοι τρόποι 

επιβίωσης από ότι σε τομείς όπως ο φαρμακευτικός, ο τεχνολογικός, ο κλάδος της 

πληροφορικής. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αυτού του είδους συνηθίζουν να συνεργάζονται 
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με μικρότερες επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν νέα προϊόντα, ενώ άλλες επιχειρήσεις 

εστιάζουν στην εσωτερική τους ανάπτυξη. Ωστόσο ανεξαρτήτως του κλάδου πλέον όλες οι 

επιχειρήσεις επιλέγουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές προκειμένου να επιτύχουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα σύντομα. 

 Σύμφωνα με τους Cartwright και Schoenberg (2006) οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές εταιρικής ανάπτυξης. 

Μάλιστα, το 2004 ολοκληρώθηκαν 30.000 εξαγορές παγκοσμίως, οι οποίες ισοδυναμούσαν 

με μία συναλλαγή κάθε 18 λεπτά και η συνολική τους αξία ήταν ίση με 1.900 δις. δολάρια, 

τιμή που υπερβαίνει το ΑΕΠ αρκετών μεγάλων χωρών.   

  Το σύνθετο φαινόμενο των συγχωνεύσεων και των εξαγορών έχει προσελκύσει την 

προσοχή και το ενδιαφέρον των ερευνητών τόσο αναφορικά με την μελέτη των οικονομικών 

επιπτώσεων, όσο και με την μελέτη των συμπεριφορών, των ανθρώπινων πόρων, κλπ.   Με 

βάση τα παραπάνω, η παρούσα εργασία ασχολείται με την μελέτη των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογία.  

 Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση της έννοιας εξαγοράς 

και συγχώνευσης και παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί που έχουν εντοπιστεί στην 

βιβλιογραφία για να γίνουν πλήρως κατανοητές αυτές οι δύο έννοιες. Στην συνέχεια, 

ακολουθεί ανάλυση των ειδών των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, τα οποία χωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες και οι οποίες χωρίζονται σε άλλες επιμέρους κατηγορίες. Ακολουθεί, η 

ιστορική εξέλιξη των συγχωνεύσεων και των εξαγορών και παρουσιάζονται τα πέντε κύματα 

που έχουν δημιουργηθεί. Στο τρίτο τμήμα του πρώτου κεφαλαίου, αναπτύσσονται τα στάδια 

των διαδικασιών των συγχωνεύσεων και των εξαγορών ενώ στο τελευταίο τμήμα αυτού του 

κεφαλαίου παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν όταν μία επιχείρηση επιλέγει 

τις μεθόδους των συγχωνεύσεων και των εξαγορών προκειμένου να επεκταθεί αλλά και τα 

μειονεκτήματα που μπορεί να εντοπιστούν σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται πιο εκτενής ανάλυση της 

θεωρίας των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα κίνητρα και 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Πιο αναλυτικά, γίνεται 

ανάλυση των λόγων για τους οποίους πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

καθώς και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται. Ακολουθεί προσδιορισμός των υποθέσεων 

βάση των οποίων πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές καθώς και το πως αυτές 

επηρεάζουν τους ανθρώπινους πόρους., ενώ στη συνέχεια αναλύεται η έννοια της συνεργίας 

αλλά και των διαδικασιών που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να είναι επιτυχημένες οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγορές.  
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 Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης των 

συγχωνεύσεων και των εξαγορών και συγκεκριμένα αναλύεται η μέθοδος των μη 

κανονιστικών αποδόσεων και η μέθοδος της αξιολόγησης της λειτουργικής απόδοσης βάσει 

λογιστικών στοιχείων.  

 Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

στον τομέα της πληροφορικής ενώ αναλύεται η περίπτωση της εξαγοράς της LinkedIn από την 

Microsoft καθώς επίσης παρουσιάζεται η πορεία των μετοχών και των δύο εταιρειών.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο Κεφάλαιο: Εισαγωγικές πληροφορίες για τις Συγχωνεύσεις & 

Εξαγορές 

1.1 Ορισμοί και είδη συγχωνεύσεων & εξαγορών 
 

1.1.1 Ορισμοί των συγχωνεύσεων & εξαγορών 

 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αποτελούν έναν από τους δημοφιλέστερους τρόπους 

εταιρικής ανάπτυξης, καθώς μέσω αυτών δύο ή περισσότερες εταιρίες ενώνονται προκειμένου 

να επιτύχουν ορισμένους στρατηγικούς στόχους. Οι Piesse et al., (2013) αναφέρουν πως οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγορές διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εταιρική 

επέκταση μίας εταιρείας, καθώς ενεργούν ως μία στρατηγική που ασχολείται με την εξωτερική 

αναδιάρθρωση μίας επιχείρησης και δεν έχει καμία σχέση με τις εσωτερικές αποφάσεις 

επέκτασης. Μάλιστα αναφέρουν, πως οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές συμβάλουν στη 

γρηγορότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα 

της διαχείρισης και μεγιστοποιούνται τα κέρδη. 
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Από τη μεριά του ο Coates (2014) αναφέρει πως ο στόχος των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών είναι η μεταβίβαση του ελέγχου και της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης σε μία ή 

περισσότερες εταιρείες. Ενώ σύμφωνα με τους Samitas και Kenourgios (2007), οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγορές δεν αφορούν μόνο την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων 

ενός ανταγωνιστή, αλλά αποσκοπούν και στην εξαγορά της εμπειρίας του, προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία νέα μεγαλύτερη οντότητα, να αυξηθεί το μερίδιο του bitter στην αγορά, 

καθώς επίσης να μεγεθυνθεί η αξιοπιστία του και να αυξηθεί η απόδοση των μετοχών του.  

Αναφορικά με την έννοια των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην βιβλιογραφία 

αυτές οι δύο λέξεις συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες, αν και υπάρχει σαφής 

διαχωρισμός των εννοιών αυτών. Αναλυτικότερα στη βιβλιογραφία εντοπίζονται οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

 Οι Piesse et al., (2013) αναφέρουν πως η εξαγορά αφορά μία δραστηριότητα μέσω της 

οποίας ο bitter μπορεί να ελέγξει περισσότερο από το 50% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 

στόχο (target), ενώ η συγχώνευση αφορά τον συνδυασμό μεταξύ δύο τουλάχιστον εταιρειών 

οι οποίες σχηματίζουν μία νέα νομική οντότητα. Οι Piesse et al. (2013), επιπλέον αναφέρουν 

στο άρθρο τους πως ορισμένοι συγγραφείς όπως ο Hampton, ορίζουν την συγχώνευση ως το 

συνδυασμό δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων από τις οποίες επιβιώνει μόνο η μία από τις δύο 

ενώ χρησιμοποιεί τη μαθηματική επιστήμη και συγκεκριμένα την άλγεβρα για να το 

αποτυπώσει. Δηλαδή ορίζει τη συγχώνευση μέσα από την ακόλουθη μαθηματική εξίσωση: 

 

A + B = Α ή Β ή C 

 

μάλιστα και ο Singh συμβολίζει με τον ίδιο τρόπο την συγχώνευση και συγκεκριμένα την 

αποτυπώνει ως (Piesse et al., 2013): 

A + B = C 

 

Ο Distler (2018) αναφέρει πως οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αφορούν 

δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την αγορά ή την πώληση εταιρειών, ενώ συμβάλουν 

και στην εταιρική αναδιάρθρωση τόσο με αλλαγές στη δομή όσο και στην ιδιοκτησία των 

επιχειρήσεων. Ακόμα τονίζει, πως ενώ οι όροι συγχώνευση και εξαγορά χρησιμοποιούνται 

συχνά μαζί, υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των δύο. Συγκεκριμένα, ορίζει ως συγχώνευση 

μια συναλλαγή στην οποία δύο εταιρείες ενώνουν και γίνονται μία οντότητα με τη διαδικασία 

της ανταλλαγής μετοχών. Ουσιαστικά, όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία της συγχώνευσης 

χάνουν την νομική και την οικονομική τους αυτονομία εκτός από τη μία εταιρεία από τις δύο 
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συμμετέχουν στη διαδικασία της συγχώνευσης. Στην ειδική περίπτωση όπου η συγχώνευση 

πραγματοποιείται μεταξύ ίσων εταιρειών με περίπου ίδιο μέγεθος δεν είναι σαφές εάν κάποιο 

από τα μέρη αποκτά τον έλεγχο του άλλου. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί πως οι συγχωνεύσεις 

ίσων εταιρειών είναι στην πραγματικότητα σπάνιες και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων το ένα μέρος κυριαρχεί του άλλου. Από την άλλη πλευρά, ο Distler (2018) 

ορίζει ως εξαγορά την αγορά των περιουσιακά στοιχείων είτε των μετοχών μιας εταιρείας 

στόχου, συνήθως μέσω της πληρωμής σε μετρητά ή μέσω της προσφοράς μετοχών στην 

εταιρεία στόχο. Συγκρίνοντας τους δύο παραπάνω ορισμούς, γίνεται αντιληπτό πως σε μία 

εξαγορά είναι πιο προφανές ποια εταιρία αποκτά τον έλεγχο της άλλης.  

Οι  Schuler & Jackson (2001) αναφέρουν πως σε μία συγχώνευση δύο εταιρίες 

συνενώνονται και δημιουργούν μια νέα οντότητα, ενώ σε μία μια εξαγορά, μία εταιρεία 

αγοράζει μία άλλη εταιρεία και η πρώτη διαχειρίζεται τη δεύτερη σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

Ο Distler (2018) μάλιστα αναφέρει πως με μία πρώτη ματιά, οι παραπάνω διαδικασίες ίσως να 

μην φαίνονται σημαντικές αφού το τελικό αποτέλεσμα είναι παρόμοιο, καθώς δύο (ή 

περισσότερες) επιχειρήσεις με πρώην ξεχωριστούς ιδιοκτήτες αρχίζουν να λειτουργούν ως μία 

οντότητα. Ωστόσο, τονίζει ότι οι στρατηγικές, οικονομικές, φορολογικές και πολιτισμικές 

επιπτώσεις μιας συναλλαγής συγχωνεύσεων και εξαγορών μπορεί να αλλάξουν δραματικά 

ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής που πραγματοποιείται δηλαδή της συγχώνευσης ή της 

εξαγοράς.  

Με τους παραπάνω ορισμούς έρχεται να συμφωνήσει ο Gupta (2012) ο οποίος ορίζει 

τη συγχώνευση ως μία συναλλαγή στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερες εταιρείες και 

από την οποία “επιβιώνει” μόνο μία εταιρεία, ενώ οι άλλες παύουν να είναι ανεξάρτητες. Η 

απόφαση για την πραγματοποίηση μίας συγχώνευσης γίνεται όταν οι μέτοχοι περισσότερων 

από μία εταιρείες αποφασίζουν να συγκεντρώσουν τους πόρους των εταιρειών τους υπό μία 

νέα οντότητα. Ως εξαγορά ο Gupta (2012) ορίζει την πράξη της απόκτησης του ελέγχου των 

περιουσιακών στοιχείων (αγορά περιουσιακών στοιχείων είτε με εφάπαξ ποσό είτε με 

αντιπαροχή) ή τη διαχείριση (αγορά μετοχών ή απόκτηση του ελέγχου των περιουσιακών 

στοιχείων) μίας άλλης εταιρείας. Γενικά, μία εταιρεία αποκτά τον έλεγχο της εταιρείας στόχου 

αποκτώντας με αυτό τον τρόπο την πλειοψηφία της εν λόγω εταιρείας. Ουσιαστικά, η εξαγορά 

μίας εταιρείας θεωρείται ως μία μορφή απόκτησης και αποτελεί μία επιχειρηματική 

στρατηγική που αποσκοπεί στον έλεγχο της εταιρείας στόχου είτε άμεσα είτε έμμεσα. (Σχήμα 

1)  
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Σχήμα 1: Σχηματική περιγραφή των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

 

 

Πηγή: Gupta, 2012 

 

1.1.2 Είδη των συγχωνεύσεων & εξαγορών 

 

Μελετώντας τα είδη των συγχωνεύσεων και εξαγορών, ο Gupta (2012) τα διαχωρίζει 

σε 3 κατηγορίες, οι οποίες ορίζονται βάση ορισμένων χαρακτηριστικών όπως τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η προσφορά καθώς 

και σύμφωνα με το είδος της συναλλαγής. Μάλιστα, οι παραπάνω κατηγορίες διαχωρίζονται 

και σε άλλες επιμέρους κατηγορίες (Σχήμα 2). Αναλυτικότερα, η πρώτη κατηγορία αφορά τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και διαχωρίζεται στις ακόλουθες υποκατηγορίες (Gupta, 

2012): 

 

Σχήμα 2: Eίδη των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 
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Πηγή: Gupta, 2012 

 

- Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές: αφορά κυρίως τον συνδυασμό δύο ή 

περισσότερων εταιρειών οι οποίες ασχολούνται με παρόμοιες δραστηριότητες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι οριζόντιες συγχωνεύσεις συμβαίνουν όταν μια εταιρεία 

συγχωνεύεται με μια άλλη εταιρεία που προσφέρει τα ίδια ή παρόμοια προϊόντων 

και υπηρεσιές στους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή βρίσκονται στον ίδιο κλάδο 

παραγωγής και στο ίδιο στάδιο παραγωγής. Οι εταιρείες, σε αυτές τις περιπτώσεις, 

είναι συνήθως άμεσοι ανταγωνιστές. Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία από τον 

κλάδο της πληροφορικής συγχωνευτεί με μια άλλη εταιρεία του αντίστοιχου 

κλάδου, αυτού του είδους η συγχώνευση ονομάζεται οριζόντια συγχώνευση. Το 

πλεονέκτημα από αυτού του είδους της συγχώνευσης είναι ότι εξαλείφεται ο 

ανταγωνισμός, γεγονός που βοηθά την εταιρεία να αυξήσει το μερίδιο της στην 

αγορά, τα έσοδα και τα κέρδη της. Επιπλέον, προσφέρει οικονομίες κλίμακας λόγω 

της αύξησης του μεγέθους της με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους λόγω του 

υψηλότερου όγκου παραγωγής. Ακόμα, μέσω των οριζόντιων συγχωνεύσεων και 

εξαγορών αυξάνεται η αποδοτικότητα ενώ μειώνονται οι περιττές δραστηριότητες 

και τα έξοδα. Ένα παράδειγμα μίας οριζόντιας συγχώνευσης και εξαγοράς είναι η 

συγχώνευση της Tata Oils Mills Company Ltd. (TOMCO) με την Hindustan Lever 

Ltd. (HLL). 
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- Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές: Μία κάθετη συγχώνευση ή εξαγορά 

πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο εταιρείες που ανήκουν στον ίδια βιομηχανία 

(παράγουν το ίδιο αγαθό και υπηρεσία), αλλά το στάδιο της παραγωγής στο οποίο 

λειτουργούν είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, εάν ένα κατάστημα ειδών ένδυσης 

συγχωνευτεί με ένα εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας, αυτό θα χαρακτηριστεί ως 

κάθετη συγχώνευση, δεδομένου ότι η βιομηχανία είναι η ίδια, δηλαδή η βιομηχανία 

ένδυσης, αλλά το στάδιο της παραγωγής είναι διαφορετικό. Με αυτού του είδους 

τις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιτυγχάνεται η απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου 

στην αγοράς, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων και των κερδών. Μάλιστα, οι 

κάθετες συγχωνεύσεις προσφέρουν επίσης εξοικονόμηση κόστους και υψηλότερο 

περιθώριο κέρδους. Ένα παράδειγμα κάθετης συγχώνευσης και εξαγοράς είναι η 

συγχώνευση της Reliance Petrochemicals Limited με την Reliance Industries 

Limited (RIL)  

- Συνένωση: Η συνένωση περιλαμβάνει την συγχώνευση εταιρειών που εμπλέκονται 

σε ένα διαφορετικό σύνολο δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Μία τέτοια 

μορφή συγχώνευσης αποτελεί η συγχώνευση της  εταιρείας Mohan Steel Industries 

Limited με την εταιρεία Vardhaman Spinning Mills Limited. 

- Οι συγκεντρωτικές συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων που 

εξυπηρετούν τους ίδιους πελάτες σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία, αλλά δεν 

προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες. Τα προϊόντα τους μπορεί να είναι 

συμπληρώματα αλλά τεχνικά δεν είναι τα ίδια προϊόντα. Για παράδειγμα, εάν μια 

εταιρεία που παράγει DVDs συγχωνευτεί με μια εταιρεία που παράγει DVD players 

αποτελεί συγκεντρωτική συγχώνευση. Αυτού του είδους οι συγχωνεύσεις 

πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο για την διευκόλυνση των καταναλωτών, 

καθώς είναι ευκολότερο να πωληθούν μαζί τα προϊόντα αυτά. Αξίζει να σημειωθεί, 

πως στην περίπτωση που μία εταιρεία επιτύχει να αυξήσει την πώληση ενός από τα 

προϊόντα αυτά θα κατορθώσει να αυξήσει και την πώληση του άλλου προϊόντος. 

Δεν πρέπει να παραληφθεί, ότι αυτές οι δύο εταιρείες συνδέονται κατά κάποιο 

τρόπο, καθώς διαθέτουν κοινή παραγωγική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα 

προσφέρουν ευκαιρίες επένδυσης σε άλλους τομείς της βιομηχανίας μειώνοντας 

τον κίνδυνο και παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους και αγορές που δεν ήταν 

διαθέσιμες στο παρελθόν. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν βάσει το τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η προσφορά. 
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Εκτενέστερα, η παραπάνω κατηγοριοποίηση μπορεί να διαχωριστεί στις ακόλουθες 

υποκατηγορίες (Gupta, 2012): 

- Φιλικές συγχωνεύσεις και εξαγορές: Όταν η διοίκηση της εταιρείας που αποσκοπεί 

να πραγματοποιήσει μία εξαγοράς συμφωνεί αμοιβαία και με προθυμία με την 

εταιρεία στόχο για την πραγματοποίηση της εξαγοράς, αυτή η μορφή εξαγοράς 

ονομάζεται φιλική εξαγορά. Ένα παράδειγμα φιλικής εξαγοράς είναι η εξαγορά της 

εταιρείας Blow Plast Ltd. και της Ranbaxy από την Daiichi Sankyo της Universal 

Luggage Mfg.   

- Εχθρική Σ&Ε: Όταν η εξαγορά είναι «εξαναγκαστική» ή ενάντια στη βούληση της 

εταιρείας στόχου, τότε η εξαγορά ονομάζεται εχθρική. Η εχθρική συγχώνευση και 

εξαγορά έχει τη μορφή προσφοράς η οποία πραγματοποιείται απευθείας στους 

μετόχους της εταιρείας στόχου αποφεύγοντας την οποιαδήποτε συναναστροφή με 

τη διοίκηση της εταιρείας στόχου. Παραδείγματα αυτού του είδους των εξαγορών 

είναι η εξαγορά των Shaw Wallace, Dunlop, Mather & Platt και Hindustan Dorr 

Oliver από τον Chhabrias καθώς και η εξαγορά της Ashok Leyland από την 

Hindujas. 

- Συγχωνεύσεις και εξαγορές Διάσωσης: Το πρόγραμμα των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών αυτής της μορφής χρησιμοποιείται για τη διάσωση των αδύναμων 

εταιρειών. Ουσιαστικά, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές διάσωσης αποτελούν 

λειτουργικές συνέργειες, δηλαδή δύο εταιρείες είναι πιο κερδοφόρες όταν 

λειτουργούν συνδυαστικά από ότι όταν λειτουργούν ξεχωριστά.  

Η τελευταία κατηγορία του διαχωρισμού των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι 

σύμφωνα με το είδος της συναλλαγής. Πιο αναλυτικά ο Gupta (2012) αναφέρει: 

- Στις χρηματοοικονομικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, ο πλειοδότης πιστεύει 

συνήθως ότι η τιμή των μετοχών της εταιρείας είναι μικρότερη από την αξία των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.  

- Η αντίστροφη συγχώνευση ή εξαγορά αφορά τη συγχώνευση μιας μεγάλης 

(οικονομικά υγιούς / κερδοφόρου) εταιρείας με μια μικρή (οικονομικά αδύναμη / 

ζημιογόνος) εταιρεία. 

- Η “downstream” συγχώνευση αποτελεί τη συγχώνευση που πραγματοποιείται 

ανάμεσα σε μία μητρικής εταιρεία με μία θυγατρική της.  

- Η  “upstream” εξαγορά είναι η συγχώνευση θυγατρικής με τη μητρική της εταιρεία.  
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- Η “defacto” συγχώνευση και εξαγορά έχει οικονομική επίδραση σύμφωνα με τις 

νομικές διατάξεις, αλλά στην πραγματικότητα εισάγεται με τη μορφή απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων.  

- Η εξαγορά μέσω μετρητών πραγματοποιείται όταν ορισμένοι μέτοχοι της εταιρείας 

στόχου αποδέχονται μετρητά για τις μετοχές τους, ενώ άλλοι μέτοχοι λαμβάνουν 

μετοχές από την εταιρεία του bitter.  

- Οι βραχυπρόθεσμες συγχωνεύσεις και εξαγορές πραγματοποιούνται όταν μια 

μητρική εταιρεία αποκτά ισχύ ψήφου σε μια θυγατρική. 

1.2 Ιστορική εξέλιξη των συγχωνεύσεων & εξαγορών 
 

 Αναφορικά με την ιστορία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, στην βιβλιογραφία 

γίνεται σαφές πως οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές εμφανίζονται σε κύματα (Bruner, 2004; 

Gregoriou & Renneboog, 2007). Μάλιστα, όπως θα γίνει εμφανές και στη συνέχεια, οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται με συγχωνεύσεις και οι εξαγορές φαίνεται να επηρεάζονται 

σημαντικά μακροοικονομικούς παράγοντες (Gregoriou & Renneboog, 2007) . Αναλυτικότερα, 

τα κύματα που εντοπίζονται είναι τα ακόλουθα (Roberts et al., 2003):  

 Το κύμα των σιδηροδρόμων (περίπου το 1895-1905): Το κύμα των σιδηροδρόμων 

χρονολογείται περίπου από το 1895 έως το 1905 και εντοπίζεται στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Αναλυτικότερα, το εν λόγο κύμα τροφοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση του 

διηπειρωτικού σιδηροδρομικού συστήματος που συνέδεε τις πόλεις σε ολόκληρη την 

Αμερική για πρώτη φορά. Αυτή η σιδηροδρομική σύνδεση οδήγησε στη δημιουργία 

μίας ολοκληρωμένης εθνική αγορά στις ΗΠΑ, όπου παρεχόταν η δυνατότητα στις 

τοπικές ή περιφερειακές εταιρείες να εξελιχθούν και να γίνουν εθνικές εταιρείες. Λόγω 

των παραπάνω, αυτό το κύμα ονομάστηκε το κύμα των σιδηροδρόμων και 

χαρακτηρίστηκε από κάθετες και οριζόντιες συγχωνεύσεις. Μάλιστα, ορισμένα 

παγκόσμια εμπορικά σήματα δημιουργήθηκαν μέσω αυτής της οριζόντιας 

ολοκλήρωσης, όπως η Coca-Cola και η General Electric. 

 Το κύμα των αυτοκινήτων (περίπου το 1918-1930): Το επόμενο κύριο κύμα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ δημιουργήθηκε από τον μεγάλο αριθμό των 

αυτοκινητοβιομηχανιών και χρονολογείται στη δεκαετία του 1920 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το σιδηροδρομικό σύστημα είχε συνδέσει 

τις περισσότερες πόλεις σε ολόκληρη την ήπειρο, η ευρεία διαθεσιμότητα και η 
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προσιτή τιμή των αυτοκινήτων επέτρεψε στους περισσότερους τοπικούς πελάτες να 

έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό τοπικών και περιφερειακών αγορών. Ακόμα, 

αυτή η διαθεσιμότητα αυτοκινήτων οδήγησαν στην ανάπτυξη ομάδων πωλήσεων. 

Μάλιστα,  η αύξηση της χρήσης των φορτηγών και των φορτηγών παράδοσης τόνωσε 

ιδιαίτερα τις εταιρείες που ασχολούνταν με την επεξεργασία των τροφίμων. Αξίζει να 

σημειωθεί, πως όλα τα παραπάνω ώθησαν σε ένα υψηλό επίπεδο κάθετης και 

οριζόντιας ολοκλήρωσης.  

 Το κύμα της συσσώρευσης (περίπου το 1955-1970). Μετά το κύμα των αυτοκινήτων 

του 1920 ακολούθησε το κύμα της δεκαετίας του 1960. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία 

στις ΗΠΑ εκείνη τη περίοδο περιόρισε την οριζόντια ή την κάθετη συγχώνευση των 

επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί, πως το κύμα αυτό χαρακτηρίστηκε από μεγάλο 

αριθμό προβλημάτων στο κομμάτι της διαχείρισης, καθώς οι αγοραστές (bitter) 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες αναφορικά με τη διαχείριση των συγχωνευμένων εταιρειών 

με αποτέλεσμα να υπήρξαν πολλά προβλήματα και αποτυχίες. 

 Το κύμα της μέγα-συγχώνευσης (περίπου 1980-1990). Η δεκαετία του 1980 ήταν μια 

δεκαετία που χαρακτηρίστηκε από αύξηση των τιμών των μετοχών. Τα σχετικά χαμηλά 

επιτόκια μάλιστα, συνέβαλαν στην άμεση χρηματοδότηση μίας εξαγοράς. Αυτό 

τροφοδότησε έναν σημαντικό αριθμό συγχωνεύσεων και εξαγορών που 

χρηματοδοτήθηκαν με μετρητά από επιχειρήσεις που ήταν σχετικά χαμηλές επιδόσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου 

Βασιλείου απελευθέρωσαν πολυάριθμους τομείς και σε συνδυασμό με την χαλαρή 

νομοθεσία οδήγησαν στη δημιουργία οριζόντιων συγχωνεύσεων. Δεν πρέπει να 

παραληφθεί να αναφερθεί πως στις ΗΠΑ, ο ανταγωνισμός μειώθηκε σε ορισμένους 

βιομηχανικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα στον κλάδο που ασχολείται με την 

παραγωγή πετρελαίου και στον κλάδο που ασχολείται με την παραγωγή χημικών 

ουσιών. 

 Το κύμα της παγκοσμιοποίησης (περίπου το 1994 μέχρι σήμερα). Το τελευταίο κύμα, 

και συγκεκριμένα αυτό της παγκοσμιοποίησης ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 

1990 και επεκτάθηκε ταχέως τα τελευταία χρόνια του εικοστού αιώνα και στα πρώτα 

χρόνια του εικοστού πρώτου αιώνα (Διάγραμμα 1). Μάλιστα, αυτό το χρονικό 

διάστημα χαρακτηρίστηκε από τα ακόλουθα: 

-  Η ανάπτυξη της αγοράς ήταν ιδιαίτερα αργή, γεγονός που επέτρεψε την ανάπτυξη 

σε άλλες αγορές. 
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- Τα επιτόκια ήταν ιδιαίτερα χαμηλά με αποτέλεσμα οι εταιρείες να λάβουν δάνεια 

με χαμηλά επιτόκια. Το παραπάνω, επέτρεψε στις εταιρείες να συγχωνευτούν με 

ένα ευρύτερο αριθμό εταιρειών.  

- Το ύψος της παραγωγικότητας ήταν ιδιαίτερα υψηλό, με αποτέλεσμα η προσφορά 

να είναι μεγαλύτερη της ζητήσεως στις περισσότερες βιομηχανίες, γεγονός που 

οδήγησε σε πίεση στις τιμές και στην ανάγκη για μείωση του κόστους. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ο μόνος τρόπος ήταν οι οικονομίες κλίμακας οι 

οποίες μπορούσαν να προκύψουν μόνο μέσω από επιτυχημένες συγχωνεύσεις και 

εξαγορές. 

- Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πολλές βιομηχανίες χαρακτηρίστηκαν από 

ωριμότητα, με αποτέλεσμα αυτές οι βιομηχανίες να αντιληφθούν ότι οι οικονομίες 

κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών αποτελούσε το μόνο τρόπο έτσι ώστε 

να επιβιώσουν μέσω της μείωσης του κόστους και της αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας. 

- Τέλος, σε αυτό το διάστημα αναπτύχθηκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς  και 

οι τεχνολογίες πληροφορικής με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ολοένα και 

περισσότερο οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Ο γεωγραφικός διαχωρισμός 

και τα διεθνή σύνορα λόγω των ηλεκτρονικών υπολογιστών πλέον είχαν μικρότερη 

σημασία, καθώς το διαδίκτυο εξάλειψε τα παραδοσιακά σύνορα. 

  

 

 

 

Διάγραμμα 1: Ο αριθμός και η αξία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών παγκοσμίως.  
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Πηγή: Wang, 2017 

1.3 Στάδια διαδικασιών των συγχωνεύσεων & εξαγορών 
 

 Σύμφωνα με τον οδηγό της Delta Publishing Company (2009) τα στάδια των 

διαδικασιών που πραγματοποιούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί μία συγχώνευση και 

εξαγορά είναι τα ακόλουθα πέντε (Πίνακας 1): 

1. Στάδιο 1: Διαμόρφωση 

 Το πρώτο στάδιο της διαδικασία της συγχώνευσης και της εξαγοράς είναι το 

στάδιο της διαμόρφωσης. Αναλυτικότερα, αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τον καθορισμό 

των επιχειρηματικών στόχων και τις στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίες ορίζονται με σαφή 

και ορθολογικό τρόπο. Οι εταιρείες γενικά πρέπει να αποφεύγουν τους ασαφείς και 

γενικούς στόχους, αντ’ αυτού, θα πρέπει να ορίζουν συγκεκριμένους στόχους σύμφωνα με 

διάφορα κριτήρια. Στα κριτήρια αυτά ανήκουν: το μερίδιο της αγοράς, η γεωγραφική θέση, 

τα νέα προϊόντα ή οι τεχνολογίες, το ποσό των χρημάτων, κλπ. Μάλιστα, μία επιχείρηση 

θα πρέπει να αξιολογεί μία εταιρεία στόχο βάσει ορισμένων παραγόντων όπως: 

- Ποιο θα είναι το κόστος; 

- Σε ποια νέα τμήματα της αγορά θα υπάρχει πρόσβαση;  

- Σε ποιες χώρες θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης; 

- Υπάρχουν μεγάλοι πελάτες στους οποίους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω 

της νέας εταιρείας; 
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- Ποια είναι η βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση; 

- Παρέχεται η δυνατότητα για νέες εξαγορές; κλπ. 

2. Στάδιο 2: Εντοπισμός 

Αφού οριστούν οι επιχειρηματικοί στόχοι και οι στρατηγικές ανάπτυξης, η 

αναζήτηση για τις επιθυμητές επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

χρηματοοικονομική και λειτουργική ανάλυση. Μάλιστα, εκτός από την 

χρηματοοικονομική και την λειτουργική ανάλυση θα πρέπει να γίνεται ανάλυση του 

τρόπου με τον οποίο θα γίνει η εξαγορά, αλλά και να εντοπίζεται και η εταιρεία στόχος. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τον Κυριατζή (2007) προκειμένου να θωρηθεί 

επιτυχημένη η στρατηγική εξαγοράς θα πρέπει να αξιολογηθεί ο target με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια τα οποία είναι: 

- η στρατηγική καταλληλόλητα του target αναφορικά με τους πόρους και τις 

ικανότητες, 

- η αξία που δημιουργείται από την συγχώνευση. 

3. Στάδιο 3: Διερεύνηση 

Στη συνέχεια γίνεται διερεύνηση της εταιρείας στόχου πριν πραγματοποιηθεί η 

τελική συμφωνία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται εξονυχιστική ανάλυση των 

οικονομικών, επιχειρησιακών, νομικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και στρατηγικών 

τομέων της εταιρείας στόχου. Ακόμα, πραγματοποιείται αποτίμηση της εταιρείας στόχου 

και ορίζεται ένα πιθανό σχέδιο συγχώνευσης με ταυτόχρονη ανάλυση των πιθανών 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.  

4. Στάδιο 4: Διαπραγμάτευση    

Το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει οτιδήποτε απαιτείται για να πραγματοποιηθεί 

επιτυχώς η οριστική συμφωνία. Ουσιαστικά, σε αυτό το στάδιο διατυπώνεται η τελική 

διαπραγματευτική στρατηγική. 

5. Στάδιο 5: Ενσωμάτωση    

Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται η ενσωμάτωση της εταιρείας 

στόχου στον bitter. Αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερης μεγάλης σημασία, αφού μπορεί να 

προκύψουν προβλήματα που είχαν προβλεφθεί ότι θα προκύψουν ή να δημιουργηθούν νέα 

προβλήματα. Μάλιστα, κατά την διαδικασία της ενσωμάτωσης είναι σημαντικό να 

εντοπίζονται λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν ενώ δεν πρέπει να παραληφθεί να 

αναφερθεί πως προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν και με το ανθρώπινο δυναμικό 
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Πίνακας 1: Διαδικασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

 
Formulate  Locate  Investigate  Negotiate  Integrate  
Set business 
strategy  

Identify target 
markets and 
companies 

Due diligence 
analysis: 

Set deal terms: Finalize and 
execute 
integration plans: 

Set growth 
strategy 

Select target 1.Financial 1. Legal 1. Organization 

Define acquisition 
criteria 

Issue letter of 
Intent 

2. People/Culture 2. Structural 2. Process 

Begin strategy 
implementation 

Develop M&A 
plan 

3. Legal 3. Financial 3. People 

 Offer letter of 
confidentiality  

4. Environmental Secure key talent 
and integration 
teams 

4. Systems 

  5. Operational Close deal  

  6. Capitals   

  Finding summary   

  Set preliminary 
integration plan 

  

  Decide 
negotiation 
parameters 

  

Πηγή: Delta Publishing Company (2009) 

 

Η CFI (2019) αναφέρει, πως τα στάδια των διαδικασιών των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών είναι τα ακόλουθα δέκα (Εικόνα 1):  

1. Ανάπτυξη στρατηγικής εξαγοράς - Η ανάπτυξη μιας καλής στρατηγικής εξαγοράς 

περιστρέφεται γύρω από τον αγοραστή ο οποίος θα πρέπει να έχει μία σαφή εικόνα για 

το τι προσδοκά να κερδίσει από την πραγματοποίηση της εξαγοράς καθώς και ποιος 

είναι ο επιχειρηματικός σκοπός της για την απόκτηση της εταιρείας-στόχου.  

2. Ορισμός των κριτηρίων αναζήτησης -  Να πραγματοποιηθεί ορισμός των βασικών 

κριτηρίων για τον προσδιορισμό των πιθανών εταιρειών στόχων (π.χ. τα περιθώρια 

κέρδους, η γεωγραφική θέση ή η βάση πελατών) 

3. Αναζήτηση των εταιρειών στόχου που πιθανώς θα αποκτηθούν - Ο αγοραστής (bitter) 

χρησιμοποιεί τα κριτήρια αναζήτησης που έχουν οριστεί στο βήμα 3 για να αναζητήσει 

και στη συνέχεια να αξιολογήσει τις πιθανές εταιρείες-στόχου. 

4. Έναρξη προγραμματισμού της εξαγορά ή συγχώνευσης - Ο αγοραστής έρχεται σε 

επαφή με μία ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια αναζήτησής του 

και φαίνεται να του προσφέρουν αξία. Ο λόγος που πραγματοποιούνται αυτές οι 

συνομιλίες είναι προκειμένου να αποκτήσει ο αγοραστής καλύτερη εικόνα και 
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περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εταιρεία στόχο, καθώς και προκειμένου 

να κατανοήσει πόσο πιθανή είναι η πραγματοποίηση αυτής της εξαγοράς ή 

συγχώνευσης.  

5. Ανάλυση αποτίμησης – Εάν υποθέσουμε ότι οι αρχικές επαφές και οι συνομιλίες πάνε 

καλά, ο αγοραστής ζητά από την εταιρεία-στόχο να του παρέχει ουσιαστικές 

πληροφορίες (τρέχουσες οικονομικές πληροφορίες κ.λπ.) που θα του επιτρέψουν να 

αξιολογήσει περαιτέρω την εταιρεία στόχο. 

6. Διαπραγματεύσεις - Μετά την χρήση των διαφόρων μοντέλων αποτίμησης της 

εταιρείας στόχου, ο bitter θα πρέπει να έχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορέσει 

να πραγματοποιήσει μια εύλογη προσφορά. Μόλις πραγματοποιηθεί η αρχική 

προσφορά, οι δύο εταιρείες μπορούν να διαπραγματευτούν τους όρους με 

περισσότερες λεπτομέρειες 

7. Εμπειρογνωμοσύνη –  Όταν η προσφορά γίνει δεκτή, ξεκινάει το έβδομο βήμα το οποίο 

έχει ως στόχο την επιβεβαίωση της εκτίμησης του αγοραστή για την αξία της εταιρείας 

στόχου. Στο σημείο αυτό ουσιαστικά διεξάγεται λεπτομερή εξέταση και ανάλυση κάθε 

πτυχής των δραστηριοτήτων της εταιρείας στόχου, των χρηματοοικονομικών της 

μεγεθών, των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων της, των πελατών 

της, των ανθρώπινων πόρων της, κλπ. 

8. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης – Όταν ολοκληρωθεί το προηγούμενο βήμα  

πραγματοποιείται η εκτέλεση της οριστικής σύμβασης πώλησης. Τα μέρη σε αυτό το 

βήμα λαμβάνουν την  τελική απόφαση σχετικά με το είδος της σύμβασης αγοράς, είτε 

πρόκειται για αγορά περιουσιακών στοιχείων είτε για αγορά μετοχών. 

9. Στρατηγική χρηματοδότησης για την απόκτηση – Σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται 

ο ορισμός της στρατηγικής χρηματοδότησης από την μεριά του αγοραστή. 

10. Κλείσιμο και ενσωμάτωση της εξαγοράς - Η συμφωνία εξαγοράς ολοκληρώνεται και 

τόσο ο αγοραστής όσο και η εταιρεία στόχος συνεργάζονται για τη ολοκλήρωση της 

διαδικασία της συγχώνευσης των δύο εταιρειών. 
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Εικόνα 1: Τα δέκα στάδια των διαδικασιών των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 

 

Πηγή: CFI, 2019 

 

1.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συγχωνεύσεων & 

εξαγορών  

 

 Από την πραγματοποίηση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών προκύπτουν ορισμένα 

πλεονεκτήματα και οφέλη για τις επιχειρήσεις, καθώς και ορισμένα μειονεκτήματα. 

Αναλυτικότερα αυτά περιγράφονται εκτενέστερα στη συνέχεια.  

 

1.4.1 Πλεονεκτήματα των συγχωνεύσεων & εξαγορών  

 

 Σύμφωνα με την Delta Publishing Company (2009) υπάρχει μία πληθώρα λόγων για 

τους οποίους μία εταιρεία μπορεί να προτιμά να αναπτυχθεί με τη βοήθεια των συγχωνεύσεων 

και των εξαγορών, δηλαδή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξωτερικής ανάπτυξης αντί να 

αναπτυχθεί με εσωτερικούς τρόπους ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν από την υιοθέτηση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι τα ακόλουθα: 

- Αύξηση της εταιρικής ισχύς και αύξηση του μεριδίου της αγοράς,  

- Ενίσχυση της διαφοροποίηση, 

- Αύξηση της χρηματοδότησης, 
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- Αύξηση των περιουσιακών στοιχείων και χαμηλό κόστος, 

- Όταν η αγοραία αξία της εταιρείας στόχου είναι σημαντικά χαμηλή η απόδοση της 

συγχώνευσης και της εξαγοράς είναι υψηλή. Μάλιστα, από την συγχώνευση και την 

εξαγορά δεν έχει οφέλη μόνο ο bitter αλλά και ο target και ιδιαίτερα οι μέτοχοι αυτού 

αφού αυτοί λαμβάνουν το μεγαλύτερο  όφελος. 

- Σε ορισμένες περιπτώσεις αυξάνεται η τιμή των αποθεμάτων καθώς τα αποθέματα μίας 

μεγαλύτερης εταιρείας θεωρείται πιο εμπορεύσιμο, ασφαλές και σταθερό. Το 

παραπάνω μπορεί να οδηγήσει και σε υψηλότερη τιμή του λόγου P/E. 

- Προσφέρει στον bitter ένα ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό που είχε ο target, δηλαδή 

μια εταιρεία κερδίζει κάτι που της έλειπε. Για παράδειγμα, μπορεί να επιτευχθεί 

ανώτερη ποιότητα διαχείρισης ή να αποκτήσει ερευνητική ικανότητα. 

- Mία εξαγορά ή συγχώνευση πολλές φορές συμβάλει στην χρηματοδότηση του bitter ο 

οποίος αποκτάει εγκαταστάσεις τις οποίες αδυνατούσε να αποκτήσει με διαφορετικό 

τρόπο. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να αδυνατεί να χρηματοδοτήσει μία  

εσωτερική επέκταση, αλλά μπορεί να την επιτύχει αγοράζοντας μια επιχείρηση που 

διαθέτει ήδη τέτοιες κεφαλαιουχικές εγκαταστάσεις. 

- Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που προκύπτει από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι τα 

οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

συνεργασία που δημιουργείται προσφέρει ένα συνδυασμό πλεονεκτημάτων όπως για 

παράδειγμα, μπορεί να προκύψει μεγαλύτερο κέρδος (πχ. οικονομίες κλίμακας, 

εξοικονόμηση κόστους, κλπ)  από τη συνδυαστική λειτουργία δύο οντοτήτων σε 

σύγκριση με την μεμονωμένη λειτουργία της κάθε εταιρείας. Επιπλέον, υπάρχει 

καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και η συνδυαστική λειτουργία των δύο 

επιχειρήσεων μπορεί να αυξήσει τα έσοδα και να μειώσει το κόστος. Για παράδειγμα, 

η νέα επιχείρηση που δημιουργείται από μια οριζόντια συγχώνευση μπορεί να 

οδηγήσει στην παραγωγής μίας πιο ισορροπημένης γραμμής προϊόντων και σε ένα 

ισχυρότερο σύστημα διανομής. Επιπλέον, το κόστος μπορεί να μειωθεί λόγω 

οικονομιών κλίμακας τόσο στον τομέα της παραγωγής, της εμπορίας, της αγοράς και 

της διαχείρισης. Ακόμα, το κόστος κεφαλαίου και για τις δύο επιχειρήσεις μπορεί να 

μειωθεί επειδή το κόστος έκδοσης χρεογράφων και μετοχικών τίτλων είναι μικρότερο 

για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι μη συσχετισμένες ροές ταμειακών ροών 

θα παρέχουν αυξημένη ρευστότητα και χαμηλότερη πιθανότητα πτώχευσης.  
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1.4.2 Μειονεκτήματα των συγχωνεύσεων & εξαγορών 

 

Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές και αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να προκύψουν και ορισμένα μειονεκτήματα τα 

οποία είναι τα ακόλουθα (Delta Publishing Company, 2009): 

- Ορισμένες συνεργασίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της καθαρής αξίας 

της οντότητας που δημιουργείται μετά την συγχώνευση και την εξαγορά (π.χ. 

αναπροσαρμογές των μισθολογικών κλιμάκων, πιθανή απώλειες βασικού προσωπικού 

που είχε η εταιρεία που εξαγοράστηκε, κλπ.). 

- Μπορεί να υπάρξουν ανεπιθύμητες οικονομικές επιπτώσεις επειδή δεν προέκυψαν τα 

αναμενόμενα οφέλη. Για παράδειγμα, δεν επιτεύχθηκαν οι αναμενόμενες μειώσεις 

κόστους. 

- Διάφορες δράσεις, πχ αντιμονοπωλιακές δράσεις οι οποίες εμποδίζουν την 

προτεινόμενη συγχώνευση. 

- Προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από την διαφωνία των μετόχων μειοψηφίας. 
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2ο Κεφάλαιο – Τα κίνητρα και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις 

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές 

 

2.1 Λόγοι για τους οποίους πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις & 

εξαγορές 

 

Οι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση αποφασίζει να προβεί σε μία συγχώνευση ή 

εξαγορά είναι ποικίλοι, ωστόσο οι κυριότεροι είναι η επιθυμία για ανάπτυξη ή λόγω της 

επιθυμία για συνεργασία εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν μέσα από αυτή την 

συνεργασία. Αναλυτικότερα, οι λόγοι είναι οι (Gaughan, 2002): 

- Η ανάπτυξη: Ένα από τα πιο κοινά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι η 

επιθυμία μίας επιχείρησης να αναπτυχθεί. Προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω 

υπάρχουν δύο τρόποι. Πιο συγκεκριμένα: 

o ο πρώτος είναι μέσω της εσωτερικής ανάπτυξης. Βέβαια, αυτός ο τρόπος σε 

ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται αργός και ανεπαρκής ιδιαίτερα εάν μία 

επιχείρηση επιθυμεί να εκμεταλλευτεί μία ευκαιρία στην οποία υπερτερεί 

έναντι του ανταγωνιστή της.  

o ο δεύτερος τρόπος είναι η πραγματοποίηση κάποιας εξαγοράς ή 

συγχώνευσης. Αυτός ο τρόπος αποτελεί μία πιο γρήγορη λύση η οποία 

επιτρέπει την σύντομη απόκτηση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη 

των ανταγωνιστικών στόχων. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι οι εξαγορές και  

οι συγχωνεύσεις έχουν υψηλό κόστος για τις εταιρείες που εφαρμόζουν 

αυτή την τακτική, αυτό το κόστος δεν είναι απαραιτήτως υψηλότερο από 

την εσωτερική ανάπτυξη, όπου μία επιχείρηση καλείται να 

πραγματοποιήσει τόσο δοκιμές όσο και να επιβαρυνθεί με τα έξοδα για τα 

σφάλματα που θα υπάρξουν. Βέβαια, παρά την ύπαρξη εξαιρέσεων, στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων η ανάπτυξη μέσω των συγχωνεύσεων και 

των εξαγορών θεωρείται ένα σημαντικά ταχύτερο εργαλείο το οποίο μπορεί 

να εφαρμόσει μία επιχείρηση προκειμένου να αναπτυχθεί άμεσα από το να 

εφαρμόσει την μέθοδο της εσωτερικής ανάπτυξης.  



 26 

- Η συνεργασία: Ένα άλλο κίνητρο που ωθεί τις επιχειρήσεις να προβούν σε μία 

συγχωνεύση ή εξαγορά είναι η επιδίωξη για την εκμετάλλευση των 

πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την συνεργασία με μία επιχείρηση. Αυτό 

μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό καθώς μέσα από τον συνδυασμό δύο εταιρειών 

θα προκύψει μία νέα οντότητα όπου η αξία της θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό με 

την βοήθεια των μαθηματικών μπορεί να εκφραστεί ως 1 + 1 =3 ή με την βοήθεια 

των εξισώσεων μπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως: 

 

Τιμή (A + B) > Τιμή (A) + Τιμή (B) 

 

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν δύο τύποι συνεργασίας: αυτές 

που προκύπτουν από οικονομίες κόστους και αυτές που προέρχεται από τη 

βελτίωση των εσόδων. Οι οικονομίες κόστους είναι το πιο εύκολο να επιτευχθούν 

επειδή συχνά συνεπάγονται την εξάλειψη των διπλών παραγόντων κόστους, όπως 

το περιττό προσωπικό και τα γενικά έξοδα. Όταν πραγματοποιούνται τέτοιες 

συγχωνεύσεις, η συγχωνευθείσα εταιρεία έχει γενικά χαμηλότερο κόστος ανά 

μονάδα. Πολλές από τις ενοποιημένες συγχωνεύσεις του πέμπτου κύματος 

συγχώνευσης βασίζονται εν μέρει στην επιδίωξη τέτοιων συγχωνεύσεων. 

Σύμφωνα με τους Schuler & Jackson (2001) υπάρχουν πολυάριθμες αιτίες που ωθούν 

τις εταιρείες στη συγχώνευση ή την εξαγοράς. Συγκεκριμένα, αυτές τις αιτίες είναι οι 

ακόλουθες: 

- Πραγματοποιούν οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές προκειμένου να 

κυριαρχήσουν στην αγορά και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. 

- Πραγματοποιούν κάθετες συγχωνεύσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί έλεγχος των 

“καναλιών”.  

- Πραγματοποιούν συγχωνεύσεις και εξαγορές για την διάσπαση του κινδύνου και 

τη μείωση του κόστους. 

Ακόμα οδηγούνται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές προκειμένου: 

- να αναπτύξουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά, 

- να επιβιώσουν, 

- να αποκτήσουν ρευστότητα και να μπορούν να λαμβάνουν ευκολότερα δανειακά 

κεφάλαια, 

- να αποκτήσουν ευελιξία,  

- να αναπτυχθούν γρήγορα χωρίς ιδιαίτερο κόστος, 
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- να αποκτήσουν μεγαλύτερο αριθμό περιουσιακών στοιχείων,  

- να αποκτήσουν οικονομικά οφέλη και προσωπική εξουσία, 

- να αποκτήσουν άμεση τεχνογνωσία, κλπ. 

 

2.2 Οι συναλλαγές και η τιμή των συγχωνεύσεων & εξαγορών 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι 

ιδιαίτερα υψηλής σημασίας τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και για τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, καθώς και για το σύνολο της οικονομίας γενικότερα, ενώ επιπλέον οι εταιρείες που 

προβαίνουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο. 

(Κυριαζής, 2007; Fusillo, 2009; Merikas et al., 2011) 

Αναφορικά με την τιμή που προσφέρεται από τον bidder στον target για την 

ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή της εξαγοράς αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της 

διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την τιμή να καθορίζεται από υποκειμενικά 

κριτήρια και να μην μπορεί να οριστεί με ακρίβεια. Ωστόσο, οι Baker et al. (2012), αναφέρουν 

πως η προσφερόμενη τιμή μπορεί να προσδιοριστεί από την αύξηση της αξίας της νέας 

επιχείρησης που θα επέλθει από την νέα εταιρική δομή που θα προκύψει και η οποία θα 

οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας στην παραγωγική αλυσίδα, σε μία νέα αξιόπιστη 

εφοδιαστική αλυσίδα, σε φορολογικά οφέλη, σε νέα τεχνογνωσία, σε ευκολότερη πρόσβαση 

σε νέα τμήματα της αγοράς, στην βελτίωση της διαχείρισης, κλπ.  

 Βέβαια, η αδυναμία που εντοπίζεται στον αποτελεσματικό προσδιορισμό της 

προσφερόμενης τιμής για την ολοκλήρωση της εξαγοράς μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της 

διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, εάν η τιμή αυτή είναι κοντά στην 13-week high, 26-week high, 

κλπ, η διαπραγμάτευση είναι πιθανότερο να είναι επιτυχημένη, καθώς αυτές οι τιμές ασκούν 

σημαντική επιρροή στην ψυχολογία των επενδυτών και κατ’ επέκταση στο διοικητικό 

προσωπικό του target. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Baker et al. (2012), εάν η προσφορά είναι 

υψηλότερη από την 52-week high1 οι πιθανότητες να επιτύχει μία διαπραγμάτευση αυξάνονται 

από 4,4% σε 6,4%. Ακόμα, και τα κύματα συγχωνεύσεων ασκούν επιρροή στην 

αποτελεσματική ολοκλήρωση μίας συγχώνευσης ή εξαγοράς, καθώς όταν εντοπίζονται, 

 
1 52-week high/low είναι οι υψηλότερες και οι χαμηλότερες τιμές αντίστοιχα που είχε μια μετοχή που 

διαπραγματεύτηκε το προηγούμενο έτος. Πολλοί επενδυτές, θεωρούν ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα στον καθορισμό της τρέχουσας τιμής μίας μετοχής και στην πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών της. 
(Investopedia, 2016) 



 28 

οδηγούν σε υψηλότερες αποδόσεις και σε υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία στις μετοχές των 

target, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι targets να διαπραγματεύονται κοντά στις τιμές αυτές.  

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα μίας συγχώνευσης ή εξαγοράς 

και στην επίδραση της στην πορεία των μετοχών των εταιριών παίζει εάν αυτές 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια μίας χώρας ή εάν είναι διασυνοριακές (Kiymaz & Mukherjee, 

2002). Μάλιστα, η πραγματοποίηση μίας διασυνοριακής εξαγοράς για μία εταιρία (bidder) 

εξαρτάται από το μέγεθος της ανταγωνιστικότητας στην αγορά του target (Conn & Connell, 

1990).  

2.3 Οι υποθέσεις βάση των οποίων πραγματοποιούνται οι 

συγχωνεύσεις & οι εξαγορές και η ψυχολογική διάθεση.  

 

Σύμφωνα με τους Gugler et al. (2003), οι υποθέσεις βάσει των οποίων 

πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις ή οι εξαγορές μπορεί να είναι οι ακόλουθες: οι μάνατζερ 

των συγχωνευμένων ή εξαγορασμένων εταιριών επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη ή 

τα συμφέροντα των μετόχων. Επομένως, με αυτή την υπόθεση κάθε Σ&Ε ενδέχεται είτε να 

αυξήσει το μερίδιο των εταιριών που συγχωνεύονται στην αγορά είτε να μειώσει τα κόστη 

τους.  Επιπλέον, σε αυτές τις υποθέσεις συγκαταλέγεται ότι στόχος των μάνατζερ πέραν των 

κερδών μπορεί να είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης.    

Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ποια υπόθεση από τις 

παραπάνω ερμηνεύει τον λόγο για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί μία συγχώνευση ή εξαγορά, 

καθώς επηρεάζεται σημαντικά το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζεται σε μία 

εταιρία. Συγκεκριμένα, αν μία Σ&Ε αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση του κέρδους, τότε το 

μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζεται μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σχεδιαστεί με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται τα συμφέροντα των μετόχων και των διευθυντών της 

εταιρίας. Αντιθέτως, στην περίπτωση που δεν παρατηρείται ικανοποίηση των συμφερόντων 

των μετόχων, το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης θεωρείται ότι δεν αποσκοπεί σε κάτι 

τέτοιο. (Syriopoulos & Theotokas, 2007; Gugler et al., 2003)   

Τέλος, η ψυχολογική διάθεση του target επηρεάζει και αυτή με την σειρά της την 

πραγματοποίηση μίας συγχώνευσης ή εξαγοράς. Ακόμα, σημαντικό ρόλο παίζει η διάρκεια 

της συμφωνίας και τα κίνητρα των managers, τα οποία πολλές φορές μπορεί να έρχονται σε 

αντίθεση με τα αντίστοιχα κίνητρα των μετόχων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι και η ψυχολογία 

του bidder ασκεί επιρροή στην πορεία της εξαγοράς τόσο άμεσα όσο και στρατηγικά, καθώς 

κατά την πραγματοποίηση ενός bid πρέπει να έχει αποφασίσει πόσο είναι διατεθειμένος να 
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πληρώσει και είναι σε θέση να προφέρει περισσότερα για την επιτυχία της εξαγοράς. 

(Syriopoulos & Theotokas, 2007; Baker et al., 2012) 

2.4 Συγχωνεύσεις & εξαγορές και ανθρώπινοι πόροι  
 

Ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο για την μεγιστοποίηση της αξίας μίας 

συγχώνευσης και εξαγοράς είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Οι Schuler & Jackson (2001) 

αναφέρουν πως πλέον οι εργοδότες αναγνωρίζουν πως το κλειδί της επιτυχίας για μία εξαγορά 

είναι οι ανθρώπινοι πόροι. Ο λόγος που συμβαίνει και υποστηρίζουν το παραπάνω, είναι ότι 

πολλές συγχωνεύσεις δεν δημιούργησαν την αξία που αναμενόταν από αυτές, τόσο λόγω των 

πολιτισμικών διαφορών όσο και λόγω του μη ορθού σχεδιασμού για την ενσωμάτωση των 

ανθρώπινων πόρων, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι όλοι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε 

άλλες πτυχές των συγχωνεύσεων και όχι σε πιο ουσιώδης και σημαντικές πτυχές.  

Ωστόσο, όταν πραγματοποιείται μία συγχώνευση πρέπει να ληφθούν διάφορες 

αποφάσεις σχετικά με το ποιος θα παραμείνει στην εταιρεία και το ποιος θα αποχωρήσεις, 

καθώς επίσης ποιος θα γίνει μάνατζερ, κλπ. Επομένως, σε μία εξαγορά και συγχώνευση 

σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή επιλογή των κατάλληλων ατόμων για τις διάφορες θέσεις 

που θα δημιουργηθούν καθώς και η ενσωμάτωση τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.  

Εκτός των παραπάνω, οι Conyon et al., (2012) τονίζουν πως σε ορισμένες περιπτώσεις 

οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές πραγματοποιούνται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το 

κέρδος και να εξοικονομηθεί το κόστος προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. 

Μάλιστα, στις περισσότερες εταιρείες υπάρχουν τμήματα όπως το λογιστήριο, το οικονομικό 

τμήμα, το τμήμα ανθρωπίνων πόρων, κλπ. Έτσι, μετά την πραγματοποίηση μία συγχώνευσης 

ή εξαγοράς πιθανότατα ορισμένοι εργαζόμενοι να απολυθούν καθώς δεν θα υπάρχει λόγος να 

λειτουργεί ένα τμήμα με τόσο πολύ προσωπικό. 

Βέβαια, ενδιαφέρον δημιουργεί το γεγονός ότι (Conyon et al., 2012): 

- ο περιορισμός των εργαζομένων φαίνεται να είναι πιο έντονος στις οριζόντιες 

συγχωνεύσεις σε σχέση με τις κάθετες, και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις που η βιομηχανία παρουσιάζει σημαντικές οικονομίες κλίμακας ή/και 

πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. 

- στην περίπτωση των κάθετων συγχωνεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με 

σκοπό τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, 

- σημαντικός είναι ο περιορισμός των ανθρώπινων πόρων στις περιπτώσεις των 

εχθρικών εξαγορών. Μάλιστα, ο περιορισμός του αριθμού των θέσεων εργασίας 
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εφαρμόζεται κυρίως στο προσωπικού του target από ότι στον περιορισμό του 

προσωπικού του bitter.   

- ενδιαφέρον προκαλεί πως οι απώλειες των θέσεων εργασίας εντοπίζονται κατά 

βάση στο προσωπικό που εργάζεται στο γραφείο και όχι στο προσωπικό που 

απασχολείται στο τμήμα παραγωγής. 

2.5 Συνεργίες 
 

Η συνεργία ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την συνεργασία που μπορεί να υπάρξει 

ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις και μπορεί να απεικονιστεί από την μαθηματική πράξη 2 + 2 = 

5. Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα από την συνεργασία “άθροισμα” δύο επιχειρήσεων είναι 

μεγαλύτερο από την ατομική τους λειτουργία. Η έννοια της συνέργειας μπορεί επίσης να 

εξηγηθεί συμβολικά ως εξής: Εάν η «Εταιρεία Α» συγχωνευτεί με την «Εταιρεία Β», η αξία 

της συγχωνευμένων οντοτήτων «Company AB» αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από το 

άθροισμα των ανεξάρτητων αξιών της εταιρείας Α και της εταιρείας Β δηλαδή: 

{V(A) + V(B)} < V(AB) 

όπου: 

 

V (A) = η ανεξάρτητη αξία της εταιρείας A,  

V (B) = η ανεξάρτητη αξία της εταιρείας B  

V (AB) = η τιμή της συγχωνευμένης οντότητας 

  

Αναλυτικότερα,  η υψηλότερη αξία η οποία προκύπτει από τις συγχωνευμένες εταιρείες 

προέρχεται από (Gupta, 2012): 

- την αποτελεσματικότερη διαχείριση,  

- τις οικονομίες κλίμακας,  

- τις βελτιωμένες τεχνικές παραγωγής,  

- τον συνδυασμό των συμπληρωματικών πόρων, 

- την ανακατανομή των περιουσιακών στοιχείων σε πιο κερδοφόρες χρήσεις,  

- την εκμετάλλευση της ισχύος που προκύπτει, κλπ.  

Γενικά, στην βιβλιογραφία εντοπίζονται οι ακόλουθοι πέντε κύριοι τύποι συνεργιών 

(Σχήμα 3) (Gupta, 2012):  
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- Συνεργία στον κλάδο της κατασκευής: αυτή η μορφή συνέργειας αφορά τον 

συνδυασμό των βασικών ικανοτήτων του bitter και του target σε διάφορους τομείς  

όπως σε αυτόν της μεταποίησης, της τεχνολογίας, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, 

της προμήθειας κλπ. Θα μπορούσε επίσης να αποτελεί την ορθολογικότερη χρήση 

των συνδυασμένων παραγωγικών δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, η απόκτηση της 

Daewoo's Commercial Vehicle Unit (DWCV) από την Tata Motors έδωσε το 

πλεονέκτημα στην δεύτερη να παράγει οχήματα επαγγελματικής χρήσης με 

δυνατότητα 200 έως 400 ίππων, ενώ προηγουμένως η τεχνολογία που είχε στη 

διάθεση του ο bitter προκειμένου να παράγει εμπορικά οχημάτα ήταν έως 200 

ίππους. 

- Η συνεργία μεταξύ λειτουργιών, ο εν λόγω τύπος συνέργειας ασχολείται με τον εξ 

ορθολογισμό των συνδυασμένων λειτουργιών με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

περιοριστεί το κόστος και να επιτευχθεί βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας, 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ. και να επιτευχθεί βέλτιστη κατανομή των 

εγκαταστάσεων όπως των αποθηκών, της μεταφοράς, του λογισμικού, των κοινών 

υπηρεσιών, όπως το οικονομικό τμήμα, το τμήμα διοίκησης ανθρώπινων πόρων, 

το τμήμα διοίκηση, κλπ.. Για παράδειγμα, όταν η Kingfisher Airlines και η Jet 

Airways εξαγόρασαν την Deccan Airways και την Sahara Airlines αντίστοιχα, 

αποσκοπούσαν να επιτύχουν περιορισμό του κόστους μέσω των συνεργιών, όπως 

εξ ορθολογισμό των δρομολογίων, μείωση του αριθμού των πτήσεων στις ίδιες 

γραμμές, μείωση του αριθμού των χρησιμοποιούμενων αεροπλάνων και ούτω 

καθεξής. 

- Η συνεργία στο μάρκετινγκ, περιλαμβάνει τη χρήση είτε της κοινής δύναμης στον 

τομέα των πωλήσεων είτε του διαύλου διανομής ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

για να ωθήσουν τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα τόσο του αγοραστή όσο και 

των εταιρειών-στόχων με χαμηλότερο κόστος από το συνολικό κόστος που θα 

καλούνταν να πληρώσουν αν λειτουργούσαν αυτόνομα. Επίσης, η συνέργεια στο 

μάρκετινγκ περιλαμβάνει την αξιοποίηση της επωνυμίας της μίας εκ των δύο 

εταιρειών προκειμένου να επιτευχθεί για προώθηση της πώλησης των προϊόντων 

της άλλης εταιρείας. Για παράδειγμα, όταν η Hindustan Lever Limited (HLL) 

απέκτησε το εμπορικό σήμα και την επιχείρηση της Lakme, στόχευε στη χρήση του 

τεράστιου δικτύου διανομής της για να αξιοποιήσει την ισχυρή μάρκα της Lakme 

στην αγορά καλλυντικών γυναικών. 
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- Η χρηματοοικονομική συνεργία, συνεπάγεται τη συγκέντρωση των ισολογισμών 

τόσο του bitter όσο και του target προκειμένου να επιτευχθεί είτε μείωση του 

μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) είτε να επιτευχθεί καλύτερος λόγος 

άλλων βελτιωμένων οικονομικών παραμέτρων. Για παράδειγμα, η συγχώνευση της 

Reliance Petrochemicals Limited με την Reliance Industries Limited (RIL) κατά 

την περίοδο 1991-92 και η συγχώνευση των εταιρειών Reliance Polyethylene 

Limited (RPEL) και Reliance Polypropylene Limited (RPPL) με την Reliance 

Industries Limited (RIL) αποτελούν περιπτώσεις οικονομικής συνέργειας. 

- Τέλος, η φορολογική συνεργία περιλαμβάνει τη συγχώνευση μιας ζημιογόνου 

εταιρείας με μια κερδοφόρα εταιρεία, έτσι ώστε η κερδοφόρα εταιρεία να μπορεί 

να εκμεταλλευτεί τα φορολογικά πλεονεκτήματα της ζημιογόνου μέσω της 

διαγραφής των συσσωρευμένων ζημιών της ζημιογόνου εταιρείας έναντι των 

κερδών της κερδοφόρας εταιρείας. Ένα παράδειγμα φορολογικής συνέργειας 

αποτελεί η συγχώνευση της ICICI Ltd. με την ICICI Bank Ltd. και η συγχώνευση 

της IDBI Ltd. με την IDBI Bank Ltd.. 

 

Σχήμα 3: Οι πέντε κύριοι τύποι συνεργιών. 

 

 

Πηγή: Gupta, 2012 
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2.6 Τρόποι για να είναι επιτυχημένη μία συγχώνευση και εξαγορά 
 

Στο άρθρο του ο Gupta (2012) υποστηρίζει πως ο προσδιορισμός της στρατηγικής που 

θα εφαρμοστεί είναι εξαιρετικά σημαντικός προκειμένου να είναι επιτυχημένη μία 

συγχώνευση και εξαγορά, καθώς με την επιλογή της σωστής στρατηγικής μία εταιρεία θα 

αντλήσει το μέγιστο όφελος που μπορεί να προκύψει από μία συγχώνευση ή εξαγορά. 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της στρατηγικής παίζει ο σωστός σχεδιασμός. Μάλιστα, από 

την μελέτη των διαφόρων συγχωνεύσεων και εξαγορών, ο Gupta (2012) έχει καταλήξει στα 

ακόλουθα συμπεράσματα:   

- Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας συγχώνευσης ή εξαγοράς θα πρέπει 

να πραγματοποιείται διεξοδικός έλεγχος της απόδοσης της εταιρείας στόχου και 

της θέσης της στην αγορά, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η πιο βέλτιστη επιλογή 

της εταιρείας στόχου και οριστικοποιείται η συμφωνία στην σωστή τιμή και για τις 

δύο πλευρές. 

- Θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος των μελλοντικών ευκαιριών στην αγορά, 

αλλά και των τάσεων αυτής καθώς και η στάση που έχει το αγοραστικό κοινό στα 

προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία. Μέσω αυτού του τρόπου θα είναι ευκολότερη 

η εκτίμηση του αναπτυξιακού δυναμικού της εταιρείας. 

- Με την ολοκλήρωση μίας συμφωνίας που αφορά μία συγχώνευση ή εξαγορά, η 

διαδικασία της ενσωμάτωσης των εταιρειών πρέπει να ξεκινάει εγκαίρως. 

Συγκεκριμένα, πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, και ειδικότερα κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, και οι δύο εταιρείες θα πρέπει να 

προετοιμαστούν σωστά για την διαδικασία της ενσωμάτωσης. Με αυτό τον τρόπο 

θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική ολοκλήρωση της σιμφωνίας και θα 

αποφευχθούν τα προβλήματα κατά το κλείσιμο της συμφωνίας. 

- Εάν ο bitter επιθυμεί να αναδιαρθρώσει την εταιρεία-στόχο, τότε αυτό θα πρέπει 

να δηλώνεται και να τίθεται σε εφαρμογή κατά την διάρκεια της απόκτησης. Με 

αυτό τον τρόπο θα υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα για τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν. 

- Είναι επίσης σημαντικό κατά την διάρκεια του προσδιορισμού των στρατηγικών  

των συγχωνεύσεων και των εξαγορών να εξετάζεται το εργασιακό περιβάλλον 

καθώς και το εργατικό δυναμικό της εταιρείας στόχου, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι 

της εταιρείας-στόχου να μην δυσανασχετούν με την όλη διαδικασία. Ακόμα, είναι 

πολύ σημαντικό να ενημερωθούν οι υπάλληλοι αναφορικά με την αλλαγή που 
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πρόκειται να συμβεί, καθώς επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση 

αναφορικά με τις εξελίξεις της συγχώνευσης ή της εξαγοράς. Έτσιμ με αυτό τον 

τρόπο θα διασφαλιστεί η παραμονή του εργατικού δυναμικού στην νέα εταιρεία.   
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3ο Κεφάλαιο: Μέθοδοι αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 

Συγχωνεύσεων & Εξαγορών 

3.1 Παρουσίαση των μεθόδων αξιολόγησης των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών 

 

 Εξαιτίας των υψηλών κεφαλαίων που απαιτείται να επενδυθούν για την 

πραγματοποίηση μίας συγχώνευσης ή εξαγοράς κρίνεται απαραίτητο να εντοπιστεί εάν οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγορές δημιουργούν ή καταστρέφουν αξία για τους μετόχους των 

εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτές. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, χρησιμοποιείται είτε 

η μέθοδος μη ομαλών αποδόσεων (abnormal returns ή event study methodology), είτε η 

μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικής απόδοσης βάσει λογιστικών στοιχείων (accounting based 

operational performance evaluation). (Κυριαζής, 2007)  

 

3.1.1 Μέθοδος μη ομαλών αποδόσεων (abnormal returns ή event study 

methodology) 

 

Η μέθοδος των μη κανονιστικών αποδόσεων σύμφωνα με τους Duso et al. (2010) 

παρουσιάζει πως εάν οι χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούνταν αποτελεσματικές, οι 

αντιδράσεις της χρηματιστηριακής αγοράς από την ανακοίνωση μίας Σ&Ε θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας.  

Ουσιαστικά, η μεθοδολογία ασχολείται με την σύγκριση των πραγματικών αποδόσεων 

των μετοχών τόσο των bidders όσο και των targets κατά την χρονική περίοδο από την 

ανακοίνωση της Σ&Ε έως και την ολοκλήρωση της, με τις αντίστοιχες αποδόσεις που θα 

έπρεπε να είχαν οι μετοχές των εν λόγω εταιριών την ίδια χρονική περίοδο, και οι οποίες έχουν 

υπολογιστεί σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν επηρεαστεί από το 

συγκεκριμένο γεγονός. Ουσιαστικά η διαφορά αυτή λέγεται μη ομαλή απόδοση (Abnormal 

Return-AR ή residual) με την τιμή της να δημιουργεί αξία για την Σ&Ε όταν είναι θετική, να 

δημιουργεί negative NPV project όταν είναι αρνητική, ενώ να είναι ουδέτερη όταν είναι 

μηδενική. (Κυριαζής, 2007)  

Η μη κανονιστική απόδοση εντοπίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 
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j = ο αριθμός των μετοχών του δείγματος, 

t = το χρονικό διάστημα,    

Rjt = οι αποδόσεις των μετοχών j σε t χρονικά διαστήματα, 

E(Rjt) = οι προβλεπόμενες αποδόσεις των μετοχών j σε t χρονικά διαστήματα. 

 

 Για τον αποτελεσματικό υπολογισμό του event study, γίνεται διαχωρισμός του 

συνολικού event σε επιμέρους χρονικές περιόδους. Αυτές είναι, η περίοδος υπολογισμού 

(estimate window) «των καθαρών» αποδόσεων και η περίοδος παρατηρήσεως (observation 

period), η οποία μπορεί να κατατμηθεί σε ξεχωριστές υποπεριόδους, όπως το event window 

και το post-event window. Η ημερομηνία του γεγονότος ονομάζεται event day και 

συμβολίζεται με το 0 (Σχήμα 4). (Panayides & Gong, 2002; Κυριαζής, 2007)  

 

Σχήμα 4: Χρονοδιάγραμμα για την μελέτη των συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

 

  

Ο υπολογισμός των πραγματικών αποδόσεων γίνεται σύμφωνα με τις τιμές των 

μετοχών και των μερισμάτων εάν γίνει η υπόθεση ότι αυτά επανεπενδύονται. Ο υπολογισμός 

των προβλεπόμενων αποδόσεων (benchmark returns) πραγματοποιείται με την ανάλυση 

παλινδρομήσεων (regression analysis) και με την βοήθεια διαφόρων άλλων υποδειγμάτων 

όπως, το Market Model (MM - Υπόδειγμα Αγοράς), το Mean Adjusted Return Model, το 

Market Adjusted Return Model ή Index Model (IM), το Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

και το Τριπαραγοντικό Υπόδειγμα (3-Factor model). (Cable & Holland, 1999; Κυριαζής, 2007) 

Αναλυτικότερα, το Market Model (MM) συσχετίζει τις αποδόσεις των μετοχών των 

επιχειρήσεων που πραγματοποιούν την Σ&Ε με τις αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς 

(benchmark portofolio) το οποίο συνήθως είναι ο Γενικός Δείκτης της αγοράς (NASDAQ). 

Μέσω αυτής της διαδικασίας οι αποδόσεις λαμβάνουν υπόψη και τον κίνδυνο της αγοράς (risk 

adjusted). (Κυριαζής, 2007) 
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aj = σταθερός όρος (intercept term), 

bj = το beta της αγοράς που δείχνει την μεταβλητότητα της μετοχής σε σχέση με την αγορά 

(systematic risk),    

Rmt = η απόδοση του γενικού δείκτη της αγοράς, 

ejt = error term. 

 

 Οι παράμετροι aj και bj στην συνέχεια χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν τις 

προβλεπόμενες αποδόσεις (Expected ή Forecasted returns) για την observation period. Η νέα 

εξίσωση παλινδρόμησης για τις προβλέψεις των αποδόσεων δίνεται από τον τύπο (Κυριαζής, 

2007): 

 

 

 

Rmt = η πραγματική απόδοση του γενικού δείκτη της αγοράς. 

 

Για τον υπολογισμό του abnormal returns χρησιμοποιείται το υπόδειγμα Market 

Adjusted Return Model με την προαναφερόμενη διαδικασία. Στο εν λόγω μοντέλο αντί να 

γίνεται χρήση των μηνιαίων ή εβδομαδιαίων ή ημερήσιων αποδόσεων της μετοχής κατά την 

estimation period, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η μέση απόδοση της αγοράς την υπό εξέταση 

περίοδο. (Κυριαζής, 2007) 

 

 

 

 Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι 

σε θέση να επηρεάσουν την απόδοση της μετοχής των επιχειρήσεων πριν ή μετά την 

ανακοίνωση της συγχώνευσης, ορίζεται η συνολική αποτίμηση των εταιριών (bidder, target) 

από την Σ&Ε ως το άθροισμα των ημερήσιων μη ομαλών αποδόσεων (Cumulative Abnormal 

Returns – CAR) τόσο των ημερών πριν από την ανακοίνωση της Σ&Ε όσο και μετά από αυτή. 

(Duso et al., 2010)     
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Όντας γνωστό ότι οι τιμές των επιπτώσεων των Σ&Ε εκφράζονται σε εκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ, και αφού έχουν υπολογιστεί τα CAR στην συνέχεια γίνεται πολλαπλασιασμός 

αυτών με την τιμή που έχει η επιχείρηση στην αγορά (Market Value – MV). (Duso et al., 2010) 

 

 

 

MVit= η αγοραία αξία της επιχείρησης i στον χρόνο t, t  (m,n). 

 

3.1.2 Μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικής απόδοσης βάσει λογιστικών στοιχείων 

(accounting based operational performance evaluation) 

 

 Η μέθοδος αυτή αποτελεί την πρώτη που εφαρμόστηκε προκειμένου να αξιολογηθεί η 

αποδοτικότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η εν λόγω μέθοδος ασχολείται με την 

αξιοποίηση λογιστικών στοιχείων, όπως τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ), τις πωλήσεις, τις 

ταμειακές ροές, τους αριθμοδείκτες ROE και ROA, κλπ. Μέσω της χρήσης αυτού του τρόπου 

επιτυγχάνονται τα ακόλουθα (Κυριαζής, 2007): 

- μπορεί να εφαρμοστεί στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν 

πληθώρα στοιχείων, 

- μπορεί να πραγματοποιηθεί μία ουσιαστική ανάλυση, η οποία πραγματοποιείται με 

την βοήθεια των λογιστικών καταστάσεων, κλπ. 

Ωστόσο, εκτός των παραπάνω πλεονεκτημάτων που προαναφέρθηκαν, η εν λόγω 

μέθοδος παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

- μέσω της μεθόδους αυτής δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν οι επιπτώσεις των 

συγχωνεύσεων ή των εξαγορών από τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από άλλα 

πιθανά γεγονότα, 

- εμφανίζονται πολλά υποκειμενικά κριτήρια αναφορικά με το τι δεδομένα θα 

χρησιμοποιηθούν, δηλαδή αν χρησιμοποιηθούν τα λειτουργικά κέρδη ή αν 

χρησιμοποιηθούν τα κέρδη ανά μετοχή, 

- δεν είναι εύκολη η επιλογή της κατάλληλης χρονικής περιόδου, καθώς στις 

λογιστικές καταστάσεις μπορεί να χρειαστεί ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα 

για να αποδοθούν πραγματικά οι επιπτώσεις, 
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- τα στοιχεία που εντοπίζονται στις λογιστικές καταστάσεις αφορούν το παρελθόν, 

κάτι που δεν συμβαίνει στην τιμή των μετοχών όπου μέσω αυτών 

αντικατοπτρίζεται τόσο το παρελθόν, όσο το παρόν και το μέλλον. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως παρά το γεγονός ότι τα μειονεκτήματα είναι περισσότερα 

από τα πλεονεκτήματα η μέθοδος αυτή μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά 

με τα αποτελέσματα μίας συγχώνευσης και εξαγοράς.   

 

Από τις παραπάνω δύο υπό-ενότητες και από την βιβλιογραφία εντοπίζεται πως η event 

study methodology χρησιμοποιείται περισσότερο στο κομμάτι της έρευνας για τον εντοπισμό 

των αποτελεσμάτων των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, σε αντίθεση με την αξιολόγηση 

της λειτουργική απόδοση βάσει των λογιστικών στοιχείων που χρησιμοποιείται λιγότερο. 
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4ο Κεφάλαιο: Συγχωνεύσεις & Εξαγορές στον κλάδο της 

πληροφορικής 

 

4.1 Παραδείγματα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο της 

πληροφορικής 

 

Ο κλάδος μέσα στον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι εταιρείες, καθορίζει και 

διαμορφώνει τους διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους και τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

που λαμβάνουν τα άτομα που τις διοικούν και οι οποίες σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις και 

τις εξαγορές. Για παράδειγμα, η Meghna (2015) αναφέρει πως ορισμένες εξαγορές 

πραγματοποιούνται επειδή αποτελούν ένα μέσο εισόδου σε μια νέα ή αναδυόμενη αγορά ή 

τεχνολογία και ο στόχος δεν είναι απαραίτητα η συνεργασία των δύο εταιρειών, αλλά στόχος 

είναι η ενημέρωση πάνω σε μία νέα τεχνολογία προκειμένου ο bitter να αποφύγει τα πιθανά 

εμπόδια που μπορεί να προκύψουν και να μπορέσει να εξελιχθεί γρήγορα μέσα στον κλάδο 

στον οποίο δραστηριοποιείται. Το παραπάνω έχει γίνει πλήρως κατανοητό από τις εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής, οι οποίες έχουν κατανοήσει την αξία 

της πραγματοποίησης στρατηγικών διασυνοριακών εξαγορών όπως αποδεικνύεται από τις 

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί (Διάγραμμα 2) (Διάγραμμα 3).  

Διάγραμμα 2: Οι δέκα μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στον τομέα των τεχνολογιών 

 

Πηγή: Wang, 2017 
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Διάγραμμα 3: Οι δέκα μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στον τομέα των τεχνολογιών που έχουν 

πραγματοποιηθεί ποτέ και οι δέκα μεγαλύτερες εξαγορές της Microsoft. 

 

Πηγή: Thomson Reuters, 2016 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον 

κλάδο της πληροφορικής.  

 

4.1.1 Συγχώνευση της Dell Inc  με την Perot Systems Inc 
 

H Dell Inc απόκτησε το 2009 τον προμηθευτή τεχνολογικών υπηρεσιών Perot Systems 

Inc έναντι 3,9 δισ. δολαρίων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώχθηκε από την Dell Inc, η οποία που 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, να 

προσπεράσει τους ανταγωνιστές της Hewlett Packard (HP) και IBM. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 

αυτή η κίνηση της Dell αποσκοπούσε να την βοηθήσει να διαφοροποιηθεί και να μπορεί να 

προσφέρει μία άλλη μορφή προϊόντων δίνοντας της έτσι τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί όπως 
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προαναφέρθηκε του παρόχους υπηρεσιών IBM, Accenture, HP, TCS, Infosys και Wipro. 

Μάλιστα, τα έσοδα από την προαναφερθείσα εξαγορά της Dell σύμφωνα με την Meghna 

(2015) υπολογίστηκαν ότι θα είναι ύψους 7,7 δις δολαρίων, δηλαδή περίπου 25% υψηλότερα 

από τα έσοδα της κορυφαίας ινδική εταιρείας παροχής υπηρεσιών TCS. 

 

4.1.2 Συγχώνευση της Xerox Corp με την Affiliated Computer Services Inc 

(ACS) 

 

Μία άλλη μεγάλη συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών που έχει πραγματοποιηθεί 

είναι αυτή της Xerox Corp, η οποία απέκτησε την Affiliated Computer Services Inc (ACS) για 

6.4 δις. δολάρια. Αυτή η συμφωνία αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές της εταιρείας, 

η οποία σηματοδότησε την στροφή της Xerox Corp προς τις υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς 

οι πωλήσεις του παραδοσιακού εξοπλισμού εκτύπωσης είχαν αρχίσει να παρακμάζουν. Είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός, ότι η Xerox Corp απομακρύνθηκε από τον τομέα των 

εκτυπώσεων και εισχώρησε στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής στον οποίο 

κυριαρχούσε η IBM. Σύμφωνα μάλιστα με τον Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο 

συνδιασμός των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας των εγγράφων με αυτή της τεχνογνωσίας 

της ACS στη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών εργασίας, οδήγησε στη 

δημιουργία μίας νέα τάξη λύσεων στον τομέα τον υπηρεσιών πληροφορικής. Μάλιστα, αυτή 

η εξαγορά βοήθησε στον τριπλασιασμό των πωλήσεων της Xerox οι οποίες έφτασαν στα 10 

δις. δολάρια. (Meghna, 2015) 

 

4.1.3 Εξαγορά της WhatsApp Inc. από την Facebook Inc 
 

Μία ακόμα εξαγορά που έχει πραγματοποιηθεί είναι αυτή της WhatsApp Inc. από την 

Facebook Inc. Η Facebook Inc., η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία κοινωνικής 

δικτύωσης προέβη τον Φεβρουάριο του 2014, στην εξαγορά της WhatsApp Inc. η οποία είναι 

μια εταιρία εφαρμογών μηνυμάτων που βασίζεται στον ιστό. Η εξαγορά που 

πραγματοποιήθηκε ήταν ύψους 21 δις. δολάρια. (Saritprava & Dhaval, 2016) 
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4.1.4 Οι πέντε μεγαλύτερες εξαγορές της Microsoft 
 

Στην λίστα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών θα πρέπει να προστεθούν και οι πέντε 

μεγαλύτερες εξαγορές που έχει πραγματοποιήσει η Microsoft. Πιο συγκεκριμένα, η Microsoft 

το 2000 αγόρασε την εταιρεία λογισμικού διαγράμμισης Visio έναντι 1,5 δις. δολάρια. Ακόμα 

και σήμερα, μετά από 19 χρόνια, το προϊόν εξακολουθεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο της 

εφαρμογής Office αποδεικνύοντας έτσι την ορθή κίνηση της εταιρείας να εξαγοράσει τη Visio. 

Επτά χρόνια μετά την εξαγοράς της Visio, η Microsoft εξαγοράσει την εταιρεία διαδικτυακής 

διαφήμισης Aquantive έναντι 6,3 δις. δολάρια. Η Microsoft πέντε χρόνια αργότερα μετά από 

την εν λόγω εξαγορά κέρδισε 6,2 δις. δολάρια. Το 2011, η Microsoft εξαγοράζει το Skype για 

8,5 δις. δολάρια. Το Skype αν και διαθέτει πλέον πάρα πολλούς ανταγωνιστές, όπως 

εφαρμογές που ασχολούνται με την ανταλλαγή μηνυμάτων με χαρακτηριστικά φωνητικής 

κλήσης ενσωματωμένα, εξακολουθεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Το 2013, η Microsoft 

προέβη στην απόκτηση ενός μέρους της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Nokia. Προκειμένου 

να αποκτήσει το εν λόγω τμήμα της εταιρείας έδωσε 7,2 δις. δολάρια. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα της συμφωνίας δεν ήταν τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα η εταιρεία να 

δημιουργήσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης και ουσιαστικά να αφαιρέσει τα χρήματα που έδωσε 

για την απόκτηση της επιχείρησης. Τέλος, πριν την εξαγορά της LinkedIn από την Microsoft 

το 2016, η δεύτερη εξαγόρασε το Mincraft έναντι 2,5 δις. δολάρια το 2014 με τα αποτελέσματα 

αυτής της επένδυσης να μην είναι ακόμα ορατά. (Sawer, 2016) (Διάγραμμα 4)  

Διάγραμμα 4: Οι μεγαλύτερες συγχωνεύσεις και εξαγορές της Microsoft 

 

Πηγή: Rosoff, 2016 
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4.2 Παρουσίαση των Microsoft Corporation και LinkedIn 
 

4.2.1 Microsoft Corporation 

 

H Microsoft Corporation (Nasdaq “MSFT”) έχει ιδρυθεί το 1975 και αποτελεί τη 

μεγαλύτερη εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή λογισμικού στον κόσμο με τα κεντρικά 

της γραφεία να βρίσκονται στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Redmind της Washington. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό θυγατρικών εταιρειών 

παγκοσμίως και συγκεκριμένα σε περισσότερες από 120 χώρες. Μάλιστα, ο αριθμός των 

υπαλλήλων της φτάνουν τους 90.000 εκ των οποίων οι 16.000 βρίσκονται στην Ευρώπη. 

(Ποιοι είμαστε, 2019) 

Τα προϊόντα που προσφέρει η Microsoft Corporation εστιάζουν στον τομέα της 

τεχνολογίας, όπως οι προσωπικοί υπολογιστές και οι υπηρεσίες λογισμικών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Αναλυτικότερα, ορισμένα από 

αυτά τα λειτουργικά συστήματα είναι τα Windows, το Internet Explorer, το Microsoft Office 

και το Office Suite, καθώς και την επικοινωνία μέσω του Skype. Ακόμα, η εταιρεία ασχολείται 

με τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablet, κονσόλων παιχνιδιών 

και ψυχαγωγίας καθώς και με την κατασκευή των σχετικών αξεσουάρ. Εκτός των παραπάνω, 

προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων διαφορών λύσεων όπως το cloud, 

τη παροχή λογισμικού σε πελάτες, υπηρεσίες υποστήριξης λύσεων και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών καθώς και την παροχή διαφημίσεων μέσω του διαδικτύου σε άτομα που βρίσκονται 

σε όλο τον κόσμο. (Annual Report – Microsoft,  2018; Saritprava & Dhaval, 2016; Fedorovici, 

2018) 

 

4.2.2 LinkedIn 

 

Το LinkedIn αποτελεί το μεγαλύτερο ιστοχώρο επαγγελματικής κοινωνικής 

δικτύωσης. Η ίδρυση του χρονολογείται στο 2002 από τον Reid Hoffman ενώ η επίσημη 

λειτουργία του τοποθετείται το Μάιο του 2003. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 10.000 άτομα 

ενώ διαθέτει γραφεία σε όλο τον κόσμο, με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας να βρίσκονται 

στο Silicon Valley. Η επιχείρηση διαθέτει ένα επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου τα έσοδα 

προέχονται από Talent Solutions, Marketing Solutions και Premium Subscription. (About 

LinkedIn, 2019) 
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Συγκεκριμένα το LinkedIn ειδικεύεται στην παροχή online επαγγελματικού δικτύου, 

στην αναζήτηση ατόμων, στην αναζήτηση εταιρειών, στην αναζήτηση θέσεων, στην 

διαφήμιση, στην επαγγελματική ταυτότητα και στην ομαδική συνεργασία. Μάλιστα, τα έσοδα 

του LinkedIn προέρχονται από συνδρομές των μελών, από διαφημιστικές πωλήσεις και από 

διάφορες λύσεις που αφορούν τον τομέα των πωλήσεων. (About LinkedIn, 2019) 

4.3 Η εξαγορά της LinkedIn από την Microsoft  
 

Πέρα των πιο πάνω εξαγορών που πραγματοποίησε η Microsoft, μία από τις 

μεγαλύτερες εξαγορές είναι αυτή που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 ολοκληρώθηκε τον 

Δεκέμβριο του ιδίου έτους  και αφορούσε την εξαγορά του LinkedIn από την Microsoft έναντι 

26,2 δις. δολάρια. Μέσω αυτής της εξαγοράς πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά η ενοποίηση 

ανάμεσα σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου με το μεγαλύτερο επαγγελματικό 

δίκτυο παγκοσμίως. (About LinkedIn, 2019; Annual Report 2016, 2016) 

Σύμφωνα με τους Saritprava και Dhaval (2016) οι προοπτικές που υπάρχουν για την 

Microsoft μέσα από την εξαγορά της LinkedIn είναι: 

- η ενσωμάτωση του LinkedIn με το Skype, το outlook καθώς και με άλλα προϊόντα 

της Microsoft με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα της αναδημιουργίας του 

συνδετικού ιστού ανάμεσα στις επιχειρήσεις, 

- η Microsoft μέσω του LinkedIn θα έχει πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με 

την καριέρα και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο κάθε εγγεγραμμένου στην πλατφόρμα 

αλλά θα έχει πρόσβαση και στο δίκτυο των στελεχών των επιχειρήσεων. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι στην πλατφόρμα είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 433 εκατομμύρια 

χρήστες. (Gillen et al., 2016) 

Ακόμα, ορισμένα επιπλέον πλεονεκτήματα που θα προκύψουν στο μέλλον για την 

Microsoft από την εξαγορά του LinkedIn είναι τα ακόλουθα: 

- λόγω του γεγονότος ότι το LinkedIn αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή δεδομένων 

αναφορικά με τους επαγγελματίες, η Microsoft θα μπορεί να δημιουργήσει έσοδα 

μέσω των διαφημίσεων της Bing, καθώς θα μπορεί να επιλέγει ποιες διαφημίσεις 

θα προβάλλονται και σε ποιους με καλύτερο τρόπο και πιο εύστοχα,  

- η Microsoft θα μπορεί να είναι σε θέση να δημιουργήσει μία πλατφόρμα για 

επαγγελματίες που θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Skype και το LinkedIn μαζί, 

βοηθώντας με αυτό τον τρόπο να δημιουργηθεί μία διαδικτυακή πύλη που θα ασκεί 

μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο των επαγγελματιών, 
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- η Microsoft έχοντας εξαγοράσει το Skype το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη 

εταιρεία στον κόσμο της διαδικτυακής επικοινωνίας, επιπλέον έχοντας εξαγοράσει 

την Nokia, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της 

κινητής τηλεφωνίας και σε συνδυασμό με την εξαγορά του LinkedIn που αποτελεί 

τον ηγέτη στον τομέα των επαγγελματιών αλλά και πολλών άλλων εταιρειών, έχει 

στα χέρια της έναν μεγάλο αριθμό πόρων που θα την βοηθήσουν να βελτιώσει την 

ποιότητα των όσων προσφέρει μέχρι σήμερα, 

- η δυνατότητα σύνδεσης του LinkedIn με τα προϊόντα της Microsoft και ιδιαίτερα 

με το Office, το Outlook, το Skype και τα Windows, τα οποία χρησιμοποιούνται 

από πολλούς επαγγελματίες, θα οδηγήσει στο να αποτελεί το προφίλ του LinkedIn 

μία ταυτότητα για τους επαγγελματίες,  

- σύμφωνα με την θεωρία, η τιμή την μετοχής του bitter μετά την ανακοίνωση της 

εξαγοράς μειώνεται σημαντικά αλλά όπως φαίνεται παρακάτω στα διαγράμματα 5, 

6 και 7 κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Microsoft όπου η τιμή της 

μετοχής της παραμένει σε σταθερά επίπεδα και δεν δείχνει κάποια ιδιαίτερη μείωση 

με αποτέλεσμα να αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη εξαγορά ανοίγει ευκαιρίες για 

την Microsoft και δίνει περισσότερες δυνατότητες για την εμφάνιση νέων 

προϊόντων. 

- Ακόμα, το LinkedIn θεωρείται υποτιμημένο ακόμα και με την αγορά 48% πάνω 

από την αξία που ήταν την 1η Ιανουάριου το ποσό είναι μικρότερο από την 

πραγματική αξία της εταιρείας.  

- Η Microsoft απόκτα πρόσβαση 100 εκατομμύρια δολάρια βραχυπροθέσμων 

επενδύσεων που είχε κάνει η LinkedIn. 

-  Την ημέρα της εξαγοράς η LinkedIn είχε 14000 εργαζομένους στη διάθεση της οι 

οποίοι σε γενικές γραμμές συνέχισαν να δουλεύουν σε αυτή και μετρά. 

  

4.3.1 Οικονομικές επιπτώσεις  
 

 Όπως σε κάθε εξαγορά και συγχώνευση σκοπός είναι η αύξηση των κερδών, έτσι και 

στην περίπτωση της Microsoft με το LinkedIn ο σκοπός είναι ο αντίστοιχος. Ωστόσο, αυτή η 

εξαγορά σύμφωνα με τους Gillen et al. (2016) δεν έχει να προσφέρει ιδιαίτερα μεγάλα κέρδη 

στην Microsoft, καθώς τα έσοδα  των 2,9 δις. δολαρίων της LinkedIn αντιπροσωπεύουν μόνο 

το 3% των ετήσιων εσόδων της Microsoft (τα έσοδα της Microsoft ετησίως αγγίζουν τα 90 δις. 

δολάρια). Αξίζει να σημειωθεί, πως το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του LinkedIn και 
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συγκεκριμένα το 66% αυτών προέρχεται από τους λογαριασμούς που λειτουργούν και 

αποσκοπούν στην εξεύρεση εργατικού δυναμικού, ενώ τα 800 εκ. δολάρια προέρχονται από 

τις αγγελίες που δημοσιεύονται και αφορούν την πρόσληψη εργαζομένων. Αναφορικά με τα 

υπόλοιπα έσοδα της LinkedIn αυτά προέρχονται από το τέλος συνδρομής που καλείται να 

πληρώσει ο κάθε χρήστης του LinkedIn που χρησιμοποιεί την Premium έκδοση. (Gillen et al., 

2016)   

Βέβαια, είναι αξιοσημείωτο ότι το LinkedIn αναπτύσσεται σχετικά γρήγορα, 

συγκεκριμένα υπάρχει αύξηση κατά 35% σε ετήσια βάση. Επομένως, οι Gillen et al. (2016) 

υποστηρίζουν πως αυτή η εξαγορά δεν αποσκοπεί στην αύξηση των κερδών της εταιρείας αλλά 

ο λόγος είναι καθαρά στρατηγικός και αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δεδομένων των 

χρηστών του LinkedIn για την ενίσχυση της αξίας των βασικών προσφορών της Microsoft. 

(Gillen et al., 2016)   

 Μακροπρόθεσμα βέβαια, η αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της 

εμπειρίας θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς η Microsoft θα είναι σε θέση να 

παρουσιάσει μία νέα ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορεί να τα πουλήσει τόσο 

σε καταναλωτές και επιχειρήσεις ή να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από το LinkedIn 

προκειμένου να ενισχύσει τις τρέχουσες προσφορές της. Ακόμα, η Microsoft θα αποκτήσει 

γνώσεις πάνω στον τομέα της διαχείρισης ταλέντων και ανθρώπινων πόρων που διαθέτει. 

(Gillen et al., 2016)  

  Όπως είναι γνωστό, η ανακοίνωση μίας εξαγοράς ή συγχώνευσης επηρεάζει 

σημαντικά την τιμή της μετοχής του target. Αναλυτικότερα, αν και το LinkedIn παρουσίαζε 

αύξηση των κερδών η τιμή της μετοχής του είχε πέσει κατά 43% το 2016 σε σχέση με το 2015 

και οι πιθανότητες αύξησης της τιμής ήταν ελάχιστες. Λόγω αυτού του γεγονότος, οι μέτοχοι 

τους LinkedIn συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί η εξαγορά της εταιρείας από την Microsoft. 

Μάλιστα, η εξαγορά της κάθε μετοχής από την Microsoft ήταν ίση με 196 δολαρίων ανά 

μετοχή γεγονός που έδωσε μία ώθηση στην τιμή της. Στο διάγραμμα 5 και 6 παρουσιάζεται η 

πορεία των μετοχών της Microsoft και του LinkedIn για το χρονικό διάστημα 24/06/204 έως 

24/06/2016. Από ότι γίνεται εμφανές, η πορεία της μετοχής του LinkedIn έχει καθοδική πορεία 

με την αυτή την τιμή να αυξάνεται τον Ιούνιο του 2016 όπου γίνεται και η ανακοίνωση της 

συγχώνευσης. (Saritprava & Dhaval, 2016; Wang, 2017) 
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Διάγραμμα 5: Η απόδοση της μετοχής του LinkedIn και της Microsoft στη διάρκεια δύο ετών.  

 

Πηγή: Wang, 2017 
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Διάγραμμα 6: Η απόδοση της μετοχής του LinkedInστη διάρκεια ενός έτους.  

 

Πηγή: Wang, 2017 

 

Στο Διάγραμμα 7, παρουσιάζεται η ημερήσια μεταβολή του όγκου συναλλαγών και για 

τις δύο εταιρείες, με τον όγκο συναλλαγών να αυξάνεται σημαντικά και για τις δύο εταιρείες 

από την ημέρα ανακοίνωσης της εξαγοράς της LinkedIn από την Microsoft . 

 Τέλος, σύμφωνα με τους Saritprava & Dhaval (2016) όπως προαναφέρθηκε οι μετοχές 

της LinkedIn σημείωσαν άνοδο με αυτή την άνοδο να ισούται με το 46%.Έτσι, σύμφωνα με 

αυτά τα δεδομένα θα μπορούσε να ειπωθεί πως και οι δύο εταιρείες έχουν βγει κερδισμένες 

μέσα από αυτή την εξαγορά.  
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Διάγραμμα 7: Ο καθημερινός όγκος συναλλαγών εκφρασμένος επί τις % του LinkedIn και 

της Microsoft. 

 

Πηγή: Wang, 2017 

 

 

4.3.2 Γνωσιακές επιπτώσεις 
 

 Σχετικά με τις γνωσιακές επιπτώσεις, η εν λόγω εξαγορά προσέφερε μία πληθώρα 

στοιχείων που αφορούν τους επαγγελματίες, τις δεξιότητες τους, τη δουλειά τους και τις 

επιχειρήσεις ή τις οργανώσεις στις οποίες εργάζονται ή ανήκουν. Όλα τα παραπάνω σε 

συνδυασμό με τα υπόλοιπα εργαλεία που έχει στη διάθεση της η Microsoft οδηγούν στη 

ύπαρξη της μεγαλύτερης πλατφόρμα δεδομένων. Ακόμα, και η LinkedIn μπορεί να 

αξιοποιήσει τις γνώσεις της Microsoft προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο των υπηρεσιών 

που προσφέρει. (Gillen et al., 2016)  
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Συμπεράσματα 

 

 Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές έχουν αρχίσει να αυξάνονται με την πάροδο των ετών, 

καθώς αποτελούν ένα από του τρόπους που εφαρμόζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις 

προκειμένου να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους, να αναπτυχθούν και να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές. Μάλιστα, αυτή η μορφή ανάπτυξης πρέπει να γίνεται με 

ιδιαίτερη προσοχή από τις επιχειρήσεις και ακολουθώντας τα στάδια που ορίστηκαν 

παραπάνω, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
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 Αξίζει να σημειωθεί, πως αν και η μέθοδος των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλής και προτιμάται έναντι της εσωτερικής ανάπτυξης ή άλλων μεθόδων 

ανάπτυξης, διαθέτει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα, ενώ τα αποτελέσματα της 

από την εφαρμογή της επηρεάζουν σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό με τον περιορισμό των 

θέσεων εργασίας και της απασχόλησης στη νέα επιχείρηση που δημιουργείται μετά την 

εξαγορά ή την συγχώνευση. 

 Βέβαια, παρά τα πλεονεκτήματα αλλά και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τις 

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλους του κλάδους αλλά και 

στον κλάδο της πληροφορική με το ύψος του κόστους αυτών να είναι ιδιαίτερα ψηλό και με 

τις νέες εταιρείες που δημιουργούνται να επηρεάζουν σημαντικά τον εν λόγω κλάδο. Μία από 

τις εταιρείες που έχει υιοθετήσει αυτό τον τρόπο εταιρικής ανάπτυξης είναι η Microsoft η 

οποία τα τελευταία 20 χρόνια έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον έξι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις με τα οφέλη που προκύπτουν από την λήψη αυτών των επιχειρηματικών 

αποφάσεων να είναι ιδιαίτερα υψηλά. 

Προκειμένου να εντοπιστεί η αξία που προστίθεται στην Microsoft από τις 

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που έχει πραγματοποιήσει, στην έρευνα μελετήθηκε ιδιαίτερη 

η τελευταία εξαγορά της Microsoft που ήταν αυτή του LinkedIn. Τα αποτελέσματα τα 

βιβλιογραφικής μελέτης απέδειξαν πως η απόφαση της Microsoft της έδωσε την ευκαιρία να 

έχει πρόσβαση στον μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών που αφορούν τον επαγγελματικό τομέα  

ωστόσο προβληματισμό προκαλεί το πως θα καταφέρει να συνδυάσει τις υπόλοιπες 

λειτουργίες που προσφέρει με το LinkedIn.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως η επίδραση των συγχωνεύσεων είναι ιδιαίτερα 

εμφανής στην απόδοση των μετοχών των target, οι τιμές των οποίων αυξάνονται ιδιαίτερα 

έντονα την ημέρα της ανακοίνωσης του γεγονότος, ενώ η τιμή της μετοχής του bidder 

ακολούθησε αρνητική πορεία. Η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε το γεγονός  αυτό καθώς η 

μετοχή του LinkedIn αυξήθηκε αισθητά, ωστόσο δεν ήρθε να επιβαβαιώσει την θεωρία που 

σχετίζεται με τον bitter καθώς εντοπίστηκε πως η μετοχή της Microsoft ακολούθησε μία 

σχετικά σταθερή πορεία την ημερά 0 που ήταν η ημέρα της ανακοίνωσης της εξαγοράς. 

Κλείνοντας, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να εξελιχθεί στο μέλλον με την εφαρμογή 

μίας από τις μεθόδους που αξιολογούν την απόδοση μίας εξαγοράς και συγχώνευσης στην τιμή 

της μετοχής. 
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