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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σχετικά με την έννοια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ
επιχειρήσεων
(94/C 385/03)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

II. H ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1 . H παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής έχει στόχο να
αποσαφηνίσει την ερμηνεία της Επιτροπής όσον αφορά την
έννοια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, βάσει των
άρθρων 1 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του
Συμβουλίου (') (στο εξής κανονισμός συγκεντρώσεων), και
να διευκολύνει τον παροσδιορισμό των συμμετεχουσών επι
χειρήσεων στις πλέον τυπικές καταστάσεις που έχουν εμφα
νιστεί σε υποθέσεις τις οποίες έχει αντιμετωπίσει, μέχρι
σήμερα, η Επιτροπή. Οι αρχές που εκτίθενται στην παρούσα
ανακοίνωση θα ακολουθηθούν και θα αναπτυχθούν περαι
τέρω από την Επιτροπή κατά την πρακτική εφαρμογή τους
σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

5. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις λαμβάνουν άμεσα
μέρος στη συγχώνευση ή στην απόκτηση ελέγχου. Σχετικά,
το άρθρο 3 παράγραφος 1 , του κανονισμού συγκεντρώσεων
προβλέπει ότι συγκέντρωση πραγματοποιείται:

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού συγκεντρώ
σεων, o εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε πράξεις
οι οποίες πληρούν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, συγχω
νεύονται δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, ή μία ή περισσό
τερες επιχειρήσεις αποκτούν τον έλεγχο του συνόλου ή τμή
ματος άλλων επιχειρήσεων βάσει της προτεινόμενης πράξης,
η οποία πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της συγκέν
τρωσης κατά την έννοια του άρθρου 3 του ίδιου κανονι
σμού. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να πληρούν τις
τρεις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου 1 σχετικά με τον
κύκλο εργασιών.
3. Από την άποψη καθορισμού της αρμοδιότητας, οι συμ
μετέχουσες επιχειρήσεις είναι, υπό ευρεία έννοια, συντελε
στές της πράξης στο βαθμό στον οποίο συγχωνεύονται ή
αποκτούν και απέκτησαν μερίδια. Επιπλέον, το συνολικό
οικονομικό μέγεθός τους με την έννοια του κύκλου εργα
σιών είναι αποφασιστικό για να καθορισθεί εάν τηρούνται
τα κατώφλια. H έννοια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων
χρησιμοποιείται μόνο προκειμένου να καθορισθεί η αρμο
διότητα, δεδομένου ότι η κρίση της Επιτροπής όσον αφορά
την επίδραση της πράξης στον ανταγωνισμό στην αγορά θα
εστιασθεί, στη συνέχεια, όχι μόνο στις δραστηριότητες των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, αλλά και
στις δραστηριότητες των ομίλων στους οποίες ανήκουν οι
επιχειρήσεις αυτές.
4. H ερμηνεία των άρθρων 1 και 5 από την Επιτροπή
όσον αφορά την έννοια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων
γίνεται με την επιφύλαξη της ερμηνείας την οποία μπορεί να
δώσει το Δικαστήριο ή το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

(') Κανονισμός (ΕΟΚ) αρι8. 4064/89 του Συμβουλίου της 21ης
Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επι
χειρήσεων (στο εξής κανονισμός συγκεντρώσεων), ΕΕ αριθ.
L 395 της 30. 12. 1989, σ. 1 , διορθωτικό στην ΕΕ αριθ. L 257 της
21 . 9. 1990, σ. 13.

α) εφόσον συγχωνεύονται δύο ή περισσότερες προηγου
μένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή
6) εφόσον :

— ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν μία τουλά
χιστον επιχείρηση ή

— μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα, με αγορά συμμετοχών στο
κεφάλαιο ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή
άλλο τρόπο, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή
περισσότερων άλλων επιχειρήσεων.
6. Στην περίπτωση συγχώνευσης, οι συμμετέχουσες επι
χειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται.
7. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η έννοια της «απόκτησης
του ελέγχου» είναι εκείνη η οποία θα καθορίσει ποιες είναι
οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Από την πλευρά των απο
κτουσών επιχειρήσεων, μπορεί να υπάρχουν μία ή περισσό
τερες εταιρείες οι οποίες αποκτούν αποκλειστικό ή κοινό
έλεγχο. Από την πλευρά των αποκτώμενων επιχειρήσεων,
μπορεί να υπάρχουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ως
σύνολο ή τμήματα αυτών, όταν μία μόνο από τις θυγατρικές
τους ή ορισμένα από τα στοιχεία του ενεργητικού τους απο
τελούν αντικείμενο της συναλλαγής. Κατά γενικό κανόνα,
καθεμία από τις εταιρείες αυτές θεωρείται ως συμμετέχουσα
επιχείρηση κατά την έννοια του κανονισμού συγκεντρώ
σεων. Εντούτοις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκρι
μένων συναλλαγών απαιτούν λεπτομερέστερη διασάφηση
της αρχής αυτής, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω κατά την
ανάλυση των διάφορων πιθανών σεναρίων.

8. Στις συγκεντρώσεις που δεν αποτελούν συγχωνεύσεις ή
σύσταση νέων κοινών επιχειρήσεων, δηλαδή στις περιπτώ
σεις της αποκλειστικής ή κοινής απόκτησης υφισταμένων
εταιρειών ή τμημάτων τους, υπάρχει ένα σημαντικό συμβαλ
λόμενο μέρος στη συστατική της πράξεως σύμβαση το οποίο
πρέπει να αγνοείται κατά τον προσδιορισμό των συμμετε
χουσών επιχειρήσεων : o πωλητής. Μολονότι είναι σαφές ότι
η πράξη δεν μπορεί να διενεργηθεί χωρίς τη συναίνεσή του,
o ρόλος του τερματίζεται όταν η συναλλαγή έχει ολοκλη
ρωθεί δεδομένου ότι, εξ ορισμού, από τη στιγμή κατά την
οποία o πωλητής απεκδύεται του ελέγχου επί της εταιρείας,
εκλείπουν οι δεσμοί του μαζί της. Στις περιπτώσεις που o
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πωλητής διατηρεί κοινό έλεγχο με την εξαγοράζουσα
εταιρεία (ή τις εταιρείες), θεωρείται ως μία από τις συμμετέ
χουσες επιχειρήσεις.

9. Από τη στιγμή που έχουν προσδιοριστεί οι συμμετέ
χουσες επιχειρήσεις σε μια δεδομένη συναλλαγή, o κύκλος
εργασιών τους, προκειμένου να καθορισθεί η αρμοδιότητα,
πρέπει να υπολογισθεί σύμφωνα με τους κανόνες που
ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού συγκεντρώσεων (2).
Μια από τις βασικές διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ότι
σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε έναν όμιλο, στον
υπολογισμό πρέπει να συμπεριληφθεί o κύκλος εργασιών
όλου του ομίλου. Όλες οι αναφορές σχετικά με τον κύκλο
εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στο άρθρο 1
πρέπει, κατά συνέπεια, να θεωρηθούν ως o κύκλος εργασιών
του συνόλου των σχετικών ομίλων.
10. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί όσον αφορά την ουσιαστική
εκτίμηση της επίδρασης μιας συγκέντρωσης στην αγορά.
Όταν το άρθρο 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων ορίζει ότι
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη «τη θέση των συμμετεχουσών
επιχειρήσεων στην αγορά και τη χρηματική και οικονομική
δύναμή τους», αυτό συμπεριλαμβάνει τους ομίλους στους
οποίους ανήκουν.
11 . Είναι σημαντικό να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ της
έννοιας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα
άρθρα 1 και 5, και των άλλων εννοιών που χρησιμοποι
ούνται στον κανονισμό συγκεντρώσεων και στον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. . . . της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποι
ήσεις, προθεσμίες και ακροάσεις που προβλέπονται από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 (στο εξής «εκτελεστικός
κανονισμός») (3) κατά την αναφορά που γίνεται στις διά
φορες επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να εμπλακούν σε μια
διαδικασία. Αυτές οι άλλες έννοιες είναι τα κοινοποιούντα
μέρη, τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, τρίτοι και μέρη στα
οποία ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα ή περιοδικές χρη
ματικές ποινές. Προσδιορίζονται στο τμήμα III του εκτελε
στικού κανονισμού με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
που υπέχουν.

III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

1 . Συγχωνεύσεις

12. Σε μια συγχώνευση, δύο ή περισσότερες προηγου
μένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις συγκεντρώνονται για να
δημιουργήσουν μια νέα εταιρεία ή, παραμένοντας χωριστές
νομικές οντότητες, να δημιουργήσουν μια ενιαία οικονομική
μονάδα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συμμετέχουσες
επιχειρήσεις αποτελούν τις συγχωνευόμενες οντότητες.

(2) Οι κανόνες για τον υπολογισμό του κυκλου εργασιών συμφωνά
με το άρθρο 5 ορίζονται λεπτομερώς στην κοινοποίηση της Επι
τροπής σχετικά με τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3384/94 της Επιτροπής της 21 Δεκεμ
βρίου 1994 σχετικά με τις κοινοποιήσεις, προθεσμίες και ακροά
σεις που προβλέπονται, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89
(«εκτελεστικός κανονισμός») (ΕΕ αριθ. L 377 τις 31 . 12. 1994).

Αριθ. G 385/ 13

2. Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου

2 . 1 . Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί τον συνόλου της
εταιρείας
13. H απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του συνόλου
της εταιρείας είναι η απλούστερη περίπτωση απόκτησης
ελέγχου. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι η αποκτώσα
εταιρεία και η αποκτώμενη ή σκοπούμενη εταιρεία.

2 .2. Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί τμήματος εται
ρείας

14. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεν
τρώσεων, ορίζει ότι όταν η πράξη αφορά την απόκτηση τμη
μάτων μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, μόνο εκείνα τα
τμήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής
θα ληφθούν υπόψη όσον αφορά τον πωλητή. H έννοια των
«τμημάτων» πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μία ή περισσό
τερες χωριστές νομικές οντότητες (για παράδειγμα, θυγα
τρικές εταιρείες), εσωτερικές υποδιαιρέσεις της εταιρείας
που πραγματοποιεί την πώληση (όπως, για παράδειγμα, ένα
τμήμα ή μία μονάδα), ή συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργη
τικού τα οποία από μόνα τους θα μπορούσαν να αποτελέ
σουν μία επιχείρηση (π.χ., σε ορισμένες περιπτώσεις εμπο
ρικές ονομασίες ή άδειες εκμετάλλευσης) στα οποία μπορεί
να αποδοθεί με σαφήνεια ένας κύκλος εργασιών αγοράς.
Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι η
αποκτώσα εταιρεία και τα αποκτώμενα τμήματα της σκο
πούμενης εταιρείας.
15. H παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου περιλαμβάνει
ειδική διάταξη σχετικά με τις κλιμακωτές πράξεις ή επανα
ληπτικές συναλλαγές. Στην περίπτωση αυτή, εάν δύο ή
περισσότερες πράξεις απόκτησης τμημάτων μεταξύ του
ιδίου αγοραστή και του ιδίου πωλητή πραγματοποιηθούν
εντός μιας διετίας, οι συναλλαγές αυτές θεωρούνται ως μία
και η αυτή πράξη που πραγματοποιείται κατά την ημερο
μηνία της τελευταίας πράξης. Στην περίπτωση αυτή, οι συμ
μετέχουσες επιχειρήσεις είναι η αποκτώσα εταιρεία και το
σύνολο των διαφόρων αποκτώμενων τμημάτων της στο
χευόμενης εταιρείας.

2.3. Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επιχειρήσεων οι
οποίες προηγουμένως έχουν συρρικνωθεί ή διευρυνθεί
16. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι η αποκτώσα
εταιρεία και η στοχευόμενη (ή οι στοχευόμενες) εταιρεία
(εταιρείες), με τη διάρθρωση την οποία είχαν την ημέρα της
πράξης.
17. H Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση των συμ
μετεχουσών επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία του γεγο
νότος το οποίο αποτελεί γενεσιουργό αιτία της υποχρέωσης
για κοινοποίση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του
κανονισμού συγκεντρώσεων, δηλαδή σύναψη της συμ
φωνίας, δημοσίευση της προσφοράς αγοράς ή απόκτηση της
συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης.
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Εάν η στοχευόμενη εταιρεία έχει αποσυρθεί από μια οντό
τητα ή εάν κλείσει μια επιχείρηση πριν από την ημερομηνία
του γεγονότος που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για την
υποχρέωση προς κοινοποίηση ή όταν αυτή η απόσυρση ή το
κλείσιμο συνιστούν προϋπόθεση για την πράξη (4), τότε οι
πωλήσεις της οντότητας από την οποία έχει αποσυρθεί ή της
επιχείρησης την οποία έχει κλείσει δεν θα συνεκτιμηθούν
κατά τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών. Αντίθετα, αν η
στοχευόμενη εταιρεία έχει αποκτήσει οντότητα πριν την
ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας για την υποχρέωση
προς κοινοποίηση, θα προστεθούν οι πωλήσεις αυτής της
τελευταίας (5).

2.4. Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου μέσω θυγατρικής
ενός ομίλου
18. Στην περίπτωση κατά την οποία η στοχευόμενη
εταιρεία εξαγοράζεται από ένα όμιλο μέσω μιας εκ των
θυγατρικών της, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, προκει
μένου να υπολογισθεί o κύκλος εργασιών, είναι η στοχευό
μενη εταιρεία και η αποκτώσα θυγατρική. Εντούτοις, την
πράξη μπορεί να κοινοποιήσει η συμμετέχουσα θυγατρική ή
η μητρική της.
19. Όλες οι εταιρείες εντός ενός ομίλου (μητρικές, θυγα
τρικές κ.λπ.) αποτελούν ενιαία οικονομική οντότητα και,
κατά συνέπεια, μία μόνο συμμετέχουσα επιχείρηση μπορεί
να υπάρχει εντός ενός ομίλου, δηλαδή, η θυγατρική και η
μητρική δεν μπορούν να θεωρούνται ως χωριστές συμμετέ
χουσες επιχειρήσεις, ούτε όταν πρέπει να εξασφαλισθεί ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά τα όρια (για παρά
δειγμα, εάν η στοχευόμενη εταιρεία δεν πληροί την προϋπό
θεση ως προς το όριο του κύκλου εργασιών 250 εκατομ
μυρίων Ecu στην Κοινότητα), ούτε όταν πρέπει να εξασφα
λιστεί ότι δεν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις (για παρά

δειγμα αν ένας όμιλος διασπάστηκε σε δύο εταιρείες με
κύκλο εργασιών εκάστης κάτω των 250 εατομμυρίων Ecu).

20. Εντούτοις, μολονότι μπορεί να υπάρχει εντός ενός
ομίλου μόνο μία συμμετέχουσα επιχείρηση, το άρθρο 5
παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, προβλέπει
ότι o κύκλος εργασιών όλου του ομίλου στον οποίο ανήκει
η συμμετέχουσα επιχείρηση συμπεριλαμβάνεται στον υπο
λογισμό του κύκλου εργασιών (6).
3. Απόκτηση κοινού ελέγχου

3. 1 . Απόκτηση κοινού ελέγχου νεοσυσταθείσας εταιρείας
21 . Στην περίπτωση απόκτησης κοινού ελέγχου νεοσυ
σταθείσας εταιρείας, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι
(4) Βλ. υπόθεση της 24ης Μαρτίου Τ-3/93, Air France κατά Επι
τροπής.
(5) Το θέμα του υπολογισμού του κύκλου εργασιών στην περί
πτωση εξαγοράς ή πώλησης συμμετοχών μετά την ημερομηνία
της τελευταίας ελεγμένης λογιστικής εγγραφής ρυθμίζεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον υπολογισμό του
κύκλου εργασιών, παράγραφος 27.
(6) Τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών στην περίπτωση ομίλων
εταιρειών πραγματεύεται η κοινοποίηση της Επιτροπής σχετικά
με τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, παράγραφοι 36-42.
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καθεμία από τις εταιρείες οι οποίες αποκτούν τον έλεγχο
της νεοσυσταθείσας κοινής επιχείρησης (η οποία, καθώς δεν
υπάρχει ακόμα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμμετέχουσα
επιχείρηση και δεν έχει ακόμα δικό της κύκλο εργασιών).

3.2. Απόκτηση κοινού ελέγχου ήδη υπάρχουσας εταιρείας
22. Στην περίπτωση απόκτησης κοινού ελέγχου ήδη υπάρ
χουσας εταιρείας ή επιχείρησης (7), οι ενδιαφερόμενες επι
χειρήσεις είναι, αφενός, καθεμία από τις επιχειρήσεις οι
οποίες αποκτούν τον κοινό έλεγχο και, αφετέρου, η ήδη
υπάρχουσα αποκτώμενη εταιρεία.
23. Οταν η ήδη υπάρχουσα εταιρεία βρισκόταν κάτω από
τον αποκλειστικό έλεγχο μιας εταιρείας και ένας ή περισσό
τεροι νέοι μέτοχοι αποκτούν κοινό έλεγχο αλλά παραμένει
η αρχική μητρική εταιρεία, συμμετέχουσες επιχειρήσεις
είναι καθεμία από τις εταιρείες που ασκούν κοινό έλεγχο
(περιλαμβανομένου αυτού του αρχικού μετόχου) και η στο
χευόμενη εταιρεία. H κατάσταση αυτή αποτελεί το μεταβα
τικό στάδιο από τον αποκλειστικό στον κοινό έλεγχο. Στο
μέτρο που o αποκλειστικός έλεγχος και o κοινός έλεγχος
είναι διαφορετικής φύσεως, η Επιτροπή παγίως θεωρεί ότι η
μετάβαση από τη μια μορφή ελέγχου στην άλλη κατά
κανόνα συνιστά συγκέντρωση.

3.3. Απόκτηση κοινού ελέγχου προκειμένου να καταμερι
σθούν αμέσως τα στοιχεία του ενεργητικού
24. Στην περίπτωση κατά την οποία δυο ή περισσότερες
επιχειρήσεις συγκεντρώνονται αποκλειστικά προκειμένου
να αποκτήσουν μια άλλη εταιρεία και συμφωνούν να κατα
μερισθούν τα αποκτώμενα στοιχεία του ενεργητικού, σύμ
φωνα με προϋπάρχον σχέδιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της συναλλαγής, δεν υπάρχει πραγματική συγκέντρωση
οικονομική ισχύος μεταξύ των αποκτουσών εταιρειών και
της στοχευόμενης εταιρείας δεδομένου ότι τα αποκτώμενα
στοιχεία του ενεργητικού διατηρούνται και ελέγχονται από
κοινού για μια «νομική στιγμή» μόνο. H εξαγορά του
είδους αυτού, προκειμένου να καταμερισθούν τα στοιχεία
του ενεργητικού αμέσως, θεωρείται, στην πράξη, ως διά
φορες συναλλαγές με τις οποίες κάθε αποκτώσα εταιρεία
αποκτά το σχετικό της τμήμα της στοχευόμενης εταιρείας.
Όσον αφορά καθεμία από τις πράξεις αυτές, οι συμμετέ
χουσες επιχειρήσεις είναι η αποκτώσα εταιρεία και εκείνο
το μέρος της στοχευόμενης εταιρείας το οποίο αποκτά
(ακριβώς σαν να υπήρχε απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου
τμήματος μιας εταιρείας).

25. Το σενάριο αυτό αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη
24 του κανονισμού συγκεντρώσεων η οποία ορίζει ότι o εν
λόγω κανονισμός εφαρμόζεται σε συμφωνίες με μόνο
(7) Δηλαδη, δυο η περισσότερες εταιρείες (εταιρείες A, B κ.λπ.) απο
κτούν μια ήδη υπάρχουσα εταιρεία (εταιρεία X). Για μεταβολή
στα μετοχικά μερίδια σε περίπτωση κοινού ελέγχου υπάρχουσας
κοινής επιχείρησης, βλέπε τμήμα ΙΙΙ-6.
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αντικείμενο τον καταμερισμό των στοιχείων του ενεργη
τικού αμέσως μετά την εξαγορά και ότι η συμπεριφορά
αυτή δεν αποτελεί συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπερι
φοράς.

4. Απόκτηση ελέγχου από κοινή επιχείρηση

26. Σε συναλλαγές με τις οποίες μια κοινή επιχείρηση
αποκτά τον έλεγχο μιας άλλης εταιρείας, τίθεται το ερώ
τημα εάν, από την άποψη των αποκτώντων μερών, η κοινή
επιχείρηση πρέπει να θεωρηθεί ή όχι ως συμμετέχουσα επι
χείρηση (της οποίας o κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τον
κύκλο εργασιών των μητρικών εταιρειών), ή εάν καθεμία
από τις μητρικές εταιρείες πρέπει να θεωρηθεί χωριστά ως
συμμετέχουσα επιχείρηση. Με άλλα λόγια, το θέμα είναι
εάν πρέπει να «αρθεί το συλλογικό πέπλο» της ενδιάμεσης
επιχείρησης (του οχήματος). Μπορεί, κατ' αρχήν να υπάρ
ξουν περιπτώσεις στις οποίες εταιρείες ιδρύουν εταιρείες
«φαντάσματα» με καθόλου ή αμελητέο κύκλο εργασιών ή
χρησιμοποιούν υπάρχουσα κοινή επιχείρηση που ασκεί δρα
στηριότητες σε διαφορετική αγορά από την στοχευόμενη
εταιρεία προκειμένου να προβεί σε αγορές για λογαριασμό
των μητρικών εταιρειών. Όταν η εξαγορασθείσα ή η στο
χευόμενη εταιρεία έχουν κοινοτικό κύκλο εργασιών κάτω
των 250 εκατομμυρίων Ecu το θέμα προσδιορισμού των
συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι κρίσιμο για λόγους
αρμοδιότητας (8). Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή εξετάζει
την οικονομική πραγματικότητα της πράξης για να
καθορίσει ποιες είναι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

27. Όταν την εξαγορά πραγματοποιεί αυτόνομη κοινή
επιχείρηση, δηλαδή κοινή επιχείρηση με επαρκείς χρηματοι
κονομικούς ή άλλους πόρους για την άσκηση δραστηριο

(*) H στοχευόμενη εταιρεία έχει υποθετικά συνολικό κοινοτικό
κύκλο εργασιών κατώτερο των 250 εκατομμυρίων Ecu και τα
αποκτώντα μέρη είναι δύο (ή περισσότερες) επιχειρήσεις, η
κάθε μία από τις οποίες έχει ένα κοινοτικό κύκλο εργασιών
που υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια Ecu. Εάν η στοχευόμενη
εταιρεία αποκτηθεί από μια εταιρεία «κέλυφος», από μια
εταιρεία η οποία έχει συσταθεί από τις αποκτώσες επιχειρήσεις,
Θα υπήρχε τότε μία μόνο εταιρεία (η εταιρεία «κέλυφος») με
ένα κοινοτικό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 εκατομ
μύρια Ecu και, έτσι, μια από τις προϋποθέσεις σωρευτικού
κατωφλίου για την υπαγωγή στην κοινοτική δικαιοδοσία δεν
θα πληρούται (δηλαδή, η ύπαρξη δύο τουλάχιστον επιχειρή
σεων με ένα κοινοτικό κύκλο εργασιών o οποίος υπερβαίνει τα
250 εκατομμύρια Ecu). Αντίθετα, εάν αντί να ενεργήσουν δια
μέσου μνας εταιρείας «κελύφου», οι αποκτούσες επιχειρήσεις
αποκτήσουν τη στοιχευόμενη εταιρεία οι ίδιες, τότε η προϋπό
θεση του κατωφλίου κύκλου εργασιών πληρούται και o κανονι
σμός περί συγχωνεύσεων εφαρμόζεται στη συναλλαγή αυτή.
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τήτων σε διαρκή βάση (9), που ασκεί ήδη δραστηριότητες
στην αγορά, η Επιτροπή κατά κανόνα θεωρεί την ίδια την
κοινή επιχείρηση και την στοχευόμενη εταιρεία ως τις συμ
μετέχουσες επιχειρήσεις (και όχι τις μητρικές εταιρείες της
κοινής επιχείρησης).

28. Αντίθετα, όπου η κοινή επιχείρηση μπορεί να θεω
ρηθεί ως μέσον για μια εξαγορά εκ μέρους των μητρικών
εταιρειών, η Επιτροπή θα θεωρήσει, αντί της κοινής επι
χείρησης, καθεμία από τις ίδιες τις μητρικές εταιρείες ως
συμμετέχουσες επιχειρήσεις μαζί με τη στοχευόμενη
εταιρεία. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα για τον σκοπό της εξα
γοράς της στοχευόμενης εταιρείας, όταν η κοινή επιχείρηση
δεν έχει αρχίσει ακόμα να ασκεί δραστηριότητες, όταν μια
υπάρχουσα κοινή επιχείρηση δεν έχει νομική προσωπικό
τητα ή δεν είναι αυτόνομη σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
ή όταν η κοινή επιχείρηση είναι ένωση επιχειρήσεων. Το
ίδιο ισχύει όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
οι μητρικές εταιρείες είναι όντως οι πραγματικοί αυτουργοί
της πράξης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιέχουν σημα
ντική εμπλοκή των ίδιων των μητρικών εταιρειών ως προς
την ανάληψη πρωτοβουλίας, την οργάνωση και τη χρηματο
δότηση της πράξης. Επιπλέον, όταν η εξαγορά οδηγεί σε
ουσιώδη διαφοροποίηση της φύσης των δραστηριοτήτων της
κοινής επιχείρησης αυτό μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι οι
μητρικές εταιρείες είναι οι πραγματικοί αυτουργοί της
πράξης. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν η κοινή επιχείρηση
εξαγοράζει μια στοχευόμενη επιχείρηση που ασκεί δραστη
ριότητες σε διαφορετικά αγορά προϊόντος. Σε τέτοιες περι
πτώσεις, οι μητρικές εταιρείες πρέπει να θεωρούνται ως
συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

29. Στην υπόθεση ΤΝΤ (10), o κοινός έλεγχος μιας κοινής
επιχείρησης (JVC) επρόκειτο να αποκτηθεί από μια κοινή
επιχείρηση (GD NET BV) μεταξύ πέντε ταχυδρομικών διοι
κήσεων και μιας άλλης αποκτώσας εταιρείας (TNT Ltd)
[βλέπε κατωτέρω]. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θεώ
ρησε ότι η κοινή επιχείρηση GD NET BV ήταν, απλώς, ένα
όχημα το οποίο συστάθηκε για να μπορέσουν οι μητρικές
εταιρείες (οι πέντε ταχυδρομικές διοικήσεις) να συμμετά
σχουν στην προκύπτουσα κοινή επιχείρηση JVC ώστε να

διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ τους
και να διασφαλισθεί ότι οι μητρικές εταιρείες «μιλούν και
ενεργούν ως μία». O μηχανισμός αυτός θα εξασφάλιζε τη
δυνατότητα των μητρικών εταιρειών να ασκήσουν αποφασι
στική επιρροή με την άλλη αποκτώσα εταιρεία ΤΝΤ, επί της
προκύπτουσας κοινής επιχείρησης JVC και θα αποτρεπόταν
μια κατάσταση στην οποία η άλλη αποκτώσα επιχείρηση
θα μπορούσε να ασκήσει αποκλειστικό έλεγχο λόγω της
ανικανότητας των ταχυδρομικών διοικήσεων να λάβουν μια
ενιαία θέση σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση.
O Οι κανόνες που προσδιορίζουν το χαρακτήρα μιας κοινής επι
χείρησης ως αυτόνομης περιέχονται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά με την διάκριση μεταξύ κοινών επιχειρή
σεων με χαρακτήρα συγκέντρωσης και κοινών επιχειρήσεων με
χαρακτήρα συνεργασίας, παράγραφοι 13-15.
(10) Υπόθεση IV/M.102, TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La
Poste, ΡΤΓ και Sweden Post της 2ας Δεκεμβρίου 1991 .
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5. Μετάβαση από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό έλεγχο

6. Μεταβολή στα μετοχικά μερίδια σε περίπτωση κοινού
ελέγχου επί υπάρχουσας κοινής επιχείρησης

30. Στην περίπτωση της μετάβασης από κοινό έλεγχο σε
αποκλειστικό έλεγχο, ένας μέτοχος αποκτά το μερίδιο το
οποίο προηγουμένως κατείχε ένας άλλος μέτοχος. Στην
περίπτωση δύο μετόχων, κάθε ένας από αυτούς έχει κοινό
έλεγχο επί του συνόλου της κοινής επιχείρησης, και όχι τον
αποκλειστικό έλεγχο του 50 ο/ο της κοινής επιχείρησης. Για
το λόγο αυτό, η πώληση όλων των μετοχών από ένα μέτοχο
στον άλλο δεν συνεπάγεται ότι o μόνος εναπομένων περνά
από τον αποκλειστικό έλεγχο του 50 ο/ο στον αποκλειστικό
έλεγχο του 100 ο/ο της κοινής επιχείρησης, αλλά μάλλον από
κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της εται
ρείας (η οποία, μετά την πράξη αυτή, παύει να είναι «κοινή»
επιχείρηση).

33. Ενα αποφασιστικό στοιχείο κατά την εκτίμηση των
μεταβολών ως προς τα μετοχικά μερίδια μιας εταιρείας είναι
εάν η πράξη οδηγεί σε μια ουσιαστική μεταβολή όσον
αφορά την ποιότητα του ελέγχου. H Επιτροπή εκτιμά κάθε
πράξη κατά περίπτωση, όμως σε ορισμένες υποθέσεις
υπάρχει το τεκμήριο ότι μια δεδομένη πράξη οδηγεί, ή δεν
οδηγεί, σε μεταβολή όσον αφορά την ποιότητα του ελέγχου
και, κατά συνέπεια, αποτελεί συγκέντρωση η οποία πρέπει
να κοινοποιηθεί.

31 . Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις
είναι οι εναπομένοντες (αποκτώντες μέτοχοι και η κοινή
επιχείρηση. Όπως συμβαίνει και με οποιονδήποτε άλλο
πωλητή, o «αποχωρών» μέτοχος δεν αποτελεί συμμετέ
χουσα επιχείρηση.

32. H υπόθεση ICI/Tioxide (") ήταν, ακριβώς, ένα παρό
μοια πέρασμα από κοινό έλεγχο (50/50) σε αποκλειστικό
έλεγχο. H Επιτροπή έκρινε ότι «η αποφασιστική επιρροή η
οποία ασκείται αποκλειστικά είναι ουσιαστικά διαφορετική
από την αποφασιστική επιρροή η οποία ασκείται από
κοινού, δεδομένου ότι η τελευταία οφείλει να λάβει υπόψη
τα ενδεχομένως διαφορετικά συμφέροντα του άλλου ενδια
φερομένου μέρους ή των άλλων ενδιαφερομένων μερών . . .
Εάν αλλάξει η ποιότητα της αποφασιστικής επιρροής την
οποία ασκεί η ICI επί της Tioxide, η συναλλαγή επιφέρει μια
διαρκή αλλαγή στη διάρθρωση των ενδιαφερομένων μερών
. . .». Στην περίπτωση αυτή, ως ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
θεωρήθηκαν η ICI (ως αποκτώσα) και το σύνολο της Tio
xide (ως αποκτώμενη), όχι όμως o πωλητής Cookson.

(") Υπόθεση IV/M.023, ICI/Tioxide της 28ης Νοεμβρίου 1990.

34. Πρέπει να γίνει διάκριση ανάλογα με τις συνθήκες
της μεταβολής όσον αφορά τα μερίδια των μετόχων.
Πρώτον, μπορεί να εξέλθουν ένας ή περισσότεροι μέτοχοι,
δεύτερον, μπορεί να εισέλθουν ένας ή περισσότεροι πρό
σθετοι μέτοχοι και, τρίτον, ένας ή περισσότεροι υπάρχοντες
μέτοχοι μπορεί να αντικατασταθούν από έναν ή περισσότε
ρους νέους μετόχους.

6 . 1 . Μείωση στον αρινμό των μετόχων με αποτέλεσμα το
πέρασμα από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό έλεγχο

35. H μείωση στον αριθμό των μετόχων δεν είναι αυτή
καθεαυτή σημαντική, αλλά μάλλον το γεγονός ότι εάν
ορισμένοι μέτοχοι πωλήσουν τα μερίδιά τους σε δεδομένη
κοινή επιχείρηση, τα μερίδια αυτά αποκτώνται, στη συνέ
χεια, από άλλους (νέους ή υπάρχοντες) μετόχους και, με τον
τρόπο αυτό, η εξαγορά των μεριδίων αυτών μπορεί να οδη
γήσει στην απόκτηση του ελέγχου ή μπορεί να ενισχύσει
μια ήδη υπάρχουσα θέση ελέγχου (π.χ., πρόσθετα δικαιώ
ματα ψήφου ή δικαίωμα αρνησικυρίας, πρόσθετα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου κ.λπ.).

36. Στην περίπτωση κατά την οποία o αριθμός των
μετόχων μειώνεται, μπορεί να υπάρχει πέρασμα από κοινό
έλεγχο σε αποκλειστικό έλεγχο [βλέπε, επίσης τμήμα ΙΙΙ.5],
οπότε, στην περίπτωση αυτή, o εναπομένων μέτοχος αποκτά
αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας. Οι συμμετέχουσες επι
χειρήσεις θα είναι o εναπομένων (αποκτών) μέτοχος και η
αποκτώμενη εταιρεία (πρώην κοινή επιχείρηση).
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37. Επιπλέον του μετόχου o οποίος έχει τον αποκλειστικό
έλεγχο της εταιρείας, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι
μέτοχοι, για παράδειγμα, με μερίδια μειοψηφίας, οι οποίοι
όμως δεν έχουν μερίδιο που εξασφαλίζει έλεγχο στην
εταιρεία. Οι μέτοχοι αυτοί, δεν αποτελούν ενεχόμενες επι
χειρήσεις δεδομένου ότι δεν ασκούν έλεγχο.

6 .2. Μείωση στον αρινμό των μετόχων η οποία δεν έχει ως
αποτέλεσμα τη μετάβαση από κοινό έλεγχο σε αποκλει
στικό έλεγχο
38. Στην περίπτωση κατά την οποία η πράξη συνεπάγεται
μείωση του αριθμού των μετόχων οι οποίοι έχουν κοινό
έλεγχο, χωρίς να έχει ως αποτέλεσμα το πέρασμα από κοινό
έλεγχο σε αποκλειστικό έλεγχο και χωρίς να υπάρξει
είσοδος νέων μετόχων ή υποκατάσταση μετόχων που απο
κτούν τον έλεγχο [βλέπε τμήμα ΙΙΙ.6.3], η προτεινόμενη
συναλλαγή θα θεωρηθεί κανονικά ότι δεν οδηγεί σε μετα
βολή όσον αφορά την ποιότητα του ελέγχου και, ως εκ
τούτου, η πράξη θα θεωρηθεί ότι δεν αποτελεί συγκέντρωση
η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί. Για παράδειγμα, αυτή θα
ήταν η περίπτωση κατά την οποία αρχικά υπάρχουν πέντε
μέτοχοι με ίσα μερίδια (20 ο/ο o καθένας) και μετά τη συναλ
λαγή εξέρχεται ένας μέτοχος με αποτέλεσμα οι εναπομέ
νοντες μέτοχοι να έχουν τέσσερα ίσα μερίδια (25 °/ο o
καθένας).
39. Αυτή, πάντως, η περίπτωση είναι διαφορετική από την
περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ουσιώδης μεταβολή
στην ποιότητα του ελέγχου, όπως, για παράδειγμα, όταν η
μείωση των μετόχων προσθέτει στους εναπομένοντες
δικαιώματα αρνησικυρίας ή πρόσθετα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου πράγμα που οδηγεί σε απόκτηση ελέγχου από
έναν τουλάχιστον μέτοχο, είτε μέσω της εφαρμογής της υφι
σταμένης είτε μέσω νέας συμφωνίας των μετόχων. Στην
περίπτωση αυτή, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι η
κάθε επιχείρηση των εναπομενόντων μετόχων που ασκούν
κοινό έλεγχο και η κοινή επιχείρηση. Στην υπόθεση Avesta
II (12), το γεγονός ότι o αριθμός των βασικών μετόχων μειώ
θηκε από τέσσερις σε τρεις, είχε ως αποτέλεσμα ένας από
τους εναπομείναντες μετόχους να αποκτήσει αρνητικό
δικαίωμα αρνησικυρίας (το οποίο προηγουμένως δεν είχε)
λόγω των διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ των μετόχων
που εξακολουθούσε να ισχύει (13). H Επιτροπή θεώρησε ότι
η απόκτηση πλήρους δικαιώματος αρνησικυρίας αποτε
λούσε αλλαγή όσον αφορά την ποιότητα του ελέγχου.

6.3. Α
' λλες αλλαγές όσον αφορά τη σύννεση τωνμεριδίων
40. Τελικά, στην περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από
μεταβολές όσον αφορά τα μερίδια των μετόχων, ένας ή
(Π) Υπόθεση IV/M.452, Avesta II της 9ης Ιουνίου 1994.
(Ι3) Στην περίπτωση αυτή, ένας μέτοχος o οποίος συμμετείχε στη
συμφωνία μεταξύ των μετόχων πώλησε το μερίδιό του το οποίο
ανήρχετο σε 7 °/ο περίπου. Δεδομένου ότι o αποχωρών μέτοχος
μοιραζόταν δικαιώματα αρνησικυρίας με έναν άλλο μέτοχο o
οποίος παρέμεινε και η συμφωνία μεταξύ των μετόχων παρέ
μεινε αμετάβλητη, o εναπομένων μέτοχος απέκτησε πλέον
πλήρη δικαιώματα αρνησικυρίας.
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περισσότεροι μέτοχοι αποκτούν έλεγχο, η συναλλαγή απο
τελεί πράξη η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί δεδομένου ότι
υπάρχει τεκμήριο ότι η πράξη αυτή κανονικά Sa οδηγήσει
σε μεταβολές όσον αφορά την ποιότητα του ελέγχου.

41 . Ανεξάρτητα από το εάν o αριθμός των μετόχων μειώ
νεται, αυξάνεται ή παραμένει αμετάβλητος μετά την πράξη,
η απόκτηση αυτή του ελέγχου μπορεί να λάβει οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες μορφές :
— είσοδος νέου μετόχου (νέων μετόχων) με αποτέλεσμα
το πέρασμα από αποκλειστικό έλεγχο σε κοινό έλεγχο,
ή κατάσταση κοινού ελέγχου τόσο πριν όσο και μετά
την πράξη,
— απόκτηση μεριδίου το οποίο εξασφαλίζει έλεγχο από
ένα μέτοχο (μετόχους) μειοψηφίας, με αποτέλεσμα το
πέρασμα από αποκλειστικό έλ£γχο σε κοινό έλεγχο ή
μια κατάσταση κοινού ελέγχου πριν και μετά την
πράξη,

— υποκατάσταση μετόχου (μετόχων) (κατάσταση κοινού
ελέγχου πριν και μετά την πράξη).
42. Το ερώτημα είναι κατά πόσον οι ενδιαφερόμενες επι
χειρήσεις είναι η κοινή επιχείρηση και o νέος μέτοχος (νέοι
μέτοχοι) οι οποίοι αποκτούν κοινό έλεγχο επί μιας ήδη
υπάρχουσας εταιρείας, ή εάν όλοι οι μέτοχοι (υπάρχοντες
και νέοι) πρέπει να θεωρηθούν ως ενεχόμενες επιχειρήσεις
που αποκτούν έλεγχο επί μιας νέας κοινής επιχείρησης. Το
ερώτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περίπτωση που
δεν υπάρχει ρητή συμφωνία μεταξύ ενός (ή περισσότερων)
από τους υπάρχοντες μετόχους και του νέου μετόχου (των
νέων μετόχων), o οποίος μπορεί να είχε μια συμφωνία με
τον «αποχωρούντα» μέτοχο (αποχωρούντες μετόχους),
δηλαδή τον πωλητή (πωλητές).
43. Μια μεταβολή όσον αφορά τους μετόχους διαμέσου
της εισόδου ή υποκατάστασης μετόχων θεωρείται ότι
οδηγεί σε μεταβολή όσον αφορά την ποιότητα του ελέγχου.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η είσοδος μιας νέας
μητρικής εταιρείας, ή η υποκατάσταση μιας μητρικής εται
ρείας από μια άλλη, δεν είναι συγκρίσιμη με την απλή από
κτηση τμήματος επιχείρησης δεδομένου ότι συνεπάγεται
μεταβολή στη φύση και την ποιότητα του ελέγχου όλης της
κοινής επιχείρησης, έστω και όταν, τόσο πριν όσο και μετά
την πράξη, o κοινός έλεγχος ασκείται από ένα δεδομένο
αριθμό μετόχων.

44. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κρίνει ότι οι ενδιαφερό
μενες επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν
μεταβολές όσον αφορά τα μετοχικά μερίδια, είναι οι
μέτοχοι (τόσο οι υπάρχοντες όσο και οι νέοι) που ασκούν
τον κοινό έλεγχο της ίδιας της κοινής επιχείρησης. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, οι μέτοχοι οι οποίοι δεν
ασκούν έλεγχο δεν αποτελούν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
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45. Παράδειγμα μιας παρόμοιας αλλαγής όσον αφορά τα
μετοχικά μερίδια αποτελεί η υπόθεση Synthomer/Yule
Catto (14) κατά την οποία δύο μητρικές εταιρείες με κοινό
έλεγχο μιας ήδη υπάρχουσας κοινής επιχείρησης αντικατα
στάθηκαν από μια νέα μητρική εταιρεία. Οι δύο μητρικές
εταιρείες με κοινό έλεγχο (η υπάρχουσα και η νέα), και η
κοινή επιχείρηση θεωρήθηκαν ως ενδιαφερόμενες επιχειρή
σεις.

7. «Διαχωρισμός» συγχωνεύσεων και διάσπαση εταιρειών

46. Όταν δύο επιχειρήσεις συγχωνευθούν ή συγκροτή
σουν κοινή επιχείρηση και εν συνεχεία διαχωρισθούν ή δια
σπαστεί η κοινή τους επιχείρηση και τα στοιχεία του ενερ
γητικού (15) διαμερισθούν μεταξύ των «διαχωριζόμενων»
μερών κατά τρόπο o οποίος διαφέρει από την αρχική δια
μόρφωση, υπάρχουν συνήθως περισσότερες από μια απο
κτήσεις ελέγχου (βλέπε παράρτημα 1).

47. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις A και B συγχω
νεύονται και, στη συνέχεια, διαχωρίζονται με διαφορετική
διαμόρφωση των στοιχείων του ενεργητικού. H επιχείρηση
A θα έχει αποκτήσει διάφορα στοιχεία του ενεργητικού (τα
οποία ενδέχεται να κατείχε η ίδια στο παρελθόν καθώς και
στοιχεία του ενεργητικού που κατείχε παλαιότερα η επι
χείρηση B και στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν
από την οντότητα που προέκυψε από τη συγχώνευση) ενώ,
όσον αφορά την επιχείρηση B, θα έχει προκύψει μια παρό
μοια κατάσταση. H διάσπαση μιας κοινής επιχείρησης
μπορεί να θεωρηθεί ως πέρασμα από κοινό έλεγχο του
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού μιας κοινής επι
χείρησης σε αποκλειστικό έλεγχο διαχωρισμένων στοιχείων
του ενεργητικού [βλέπε υπόθεση Solvay-Laporte/Interox (16)].

48. H διάσπαση εταιρείας κατ' αυτόν τον τρόπο είναι
«ασύμμετρη». Για έναν τέτοιο διαχωρισμό, οι συμμετέ
χουσες επιχειρήσεις (για κάθε πράξη διάσπασης) είναι,
αφενός, τα αρχικά μέρη της συγχώνευσης και, αφετέρου, τα
στοιχεία του ενεργητικού που αποκτά κάθε αρχικό μέρος.
Όσον αφορά τη διάσπαση κοινής επιχείρησης, οι ενδιαφε
ρόμενες επιχειρήσεις (για κάθε πράξη διάσπασης) είναι,
αφενός, τα αρχικά μέρη της κοινής επιχείρησης, το κάθε
μέρος ως αποκτών μέρος και, αφετέρου, το μέρος της κοινής
επιχείρησης το οποίο αποκτάται από κάθε αρχικό μέρος.

(14) Υπόθεση IV/M.376, Synthomer/Yule Catto της 22ας Οκτωβρίου
1993 .

(15) Με τον όρο «στοιχεία του ενεργητικού» γίνεται αναφορά στα
συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αφεαυτών θα
μπορούσαν να αποτελέσουν μία επιχείρηση (π.χ. θυγατρική,
τμήμα εταιρείας, σε ορισμένες περιπτώσεις εμπορικές ονο
μασίες ή άδειες εκμετάλλευσης, κ.λπ.) και στα οποία μπορεί να
αποδοθεί με σαφήνεια ένας κύκλος εργασιών αγοράς.
(16) Υπόθεση IV/M.197, Solvay-Laporte/Interox της 30ής Απριλίου
1992.
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8. Ανταλλαγή στοιχείων του ενεργητικού (17)

49. Στις συναλλαγές κατά τις οποίες δύο (ή περισσότερες)
εταιρείες ανταλλάσσουν στοιχεία του ενεργητικού, ανεξάρ
τητα από το εάν τα στοιχεία αυτά αποτελούν νομικές οντό
τητες ή όχι, κάθε απόκτηση ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη
συγκέντρωση. Μολονότι αληθεύει ότι και οι δύο μεταφορές
στοιχείων του ενεργητικού σε μια ανταλλαγή θεωρούνται
από τα ενεχόμενα μέρη ως αλληλεξαρτημένες, ότι συχνά
συμφωνούνται σε ένα ενιαίο έγγραφο και ότι μπορούν
ακόμα να λάβουν χώρα ταυτοχρόνως, σκοπός του κανονι
σμού συγκεντρώσεων είναι να εκτιμηθεί η επίδραση της
πράξης η οποία προκύπτει από την προσθήκη δραστηριο
τήτων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. O νομικός ή ακόμα
o οικονομικός δεσμός μεταξύ των πράξεων αυτών δεν
επαρκεί για να χαρακτηρισθούν ως μια μοναδική συγκέν
τρωση.

50. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για κάθε
στοιχείο του ενεργητικού είναι οι αποκτώσες εταιρείες, και
οι αποκτώμενες εταιρείες ή αποκτώμενα στοιχεία του ενερ
γητικού.

9. Απόκτηση ελέγχου από μεμονωμένα άτομα

51 . Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού συγκεν
τρώσεων, προβλέπει ρητά ότι πραγματοποιείται συγκέν
τρωση όταν, μεταξύ άλλων, «ένα ή περισσότερα πρόσωπα
που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση» αποκτούν
τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων
άλλων επιχειρήσεων. Το κείμενο αυτό αναφέρει ότι η από
κτηση ελέγχου από μεμονωμένα άτομα έχει ως αποτέλεσμα
μια διαρκή μεταβολή όσον αφορά τη διάρθρωση των ενδια
φερομένων εταιρειών μόνον εφόσον τα άτομα αυτά έχουν
τις δικές τους οικονομικές δραστηριότητες. H Επιτροπή
θεωρεί ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι η στοχευό
μενη εταιρεία και το άτομο το οποίο αποκτά (o κύκλος
εργασιών της επιχείρησης (των επιχειρήσεων) που ελέγχει
το άτομο συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του κύκλου
εργασιών).

52. Αυτή είναι η θέση της Επιτροπής στην απόφαση σχε
τικά με την υπόθεση Asko/Jacobs/Adia (18), στην οποία η
Asko, μια γερμανική εταιρεία χαρτοφυλακίου με σημαντικά
στοιχεία στον τομέα του λιανικού εμπορίου, και o κ. Jacobs,
ένας Ελβετός επενδυτής, απέκτησαν κοινό έλεγχο της Adia,
μια ελβετική εταιρεία η οποία λειτουργεί κυρίως στο χώρο
των υπηρεσιών προσωπικού. O κ. Jacobs θεωρήθηκε ως
ενδιαφερόμενη επιχείρηση λόγω των οικονομικών συμφε
ρόντων που είχε στους τομείς της σοκολάτας, των ζαχα
ρωτών και του καφέ.

(") Βλέπε υποσημείωση 15.
(18) Υπόθεση IV/M.082, Asko/Jacobs/Adia της 16ης Μαΐου 1991 .
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10. Εξαργορά αχό τη διεύθυνση
53. H απόκτηση του ελέγχου μιας εταιρείας από τους
ίδιους τους διευθυντές της είναι, επίσης, απόκτηση από πρό
σωπα και ό,τι προαναφέρθηκε εφαρμόζεται επίσης και στο
σημείο αυτό. Εντούτοις, η διαχείριση μιας εταιρείας μπορεί
να συγκεντρώσει τα συμφέροντά της διαμέσου μιας «εται
ρείας οχήματος» έτσι ώστε να ενεργεί με μια φωνή και να
διευκολύνει τη λήψη των αποφάσεων. H εν λόγω εταιρεία
όχημα μπορεί να είναι, όχι όμως και αναγκαστικά, ενδιαφε
ρόμενη επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται o
γενικός κανόνας σχετικά με τις αποκτήσεις ελέγχου από
κοινή επιχείρηση (βλέπε τμήμα ΙΙΙ.4).

54. Ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ή όχι εταιρεία όχημα,
οι διευθυντές μπορούν, επίσης να αναζητήσουν επενδυτές
για τη χρηματοδότηση της πράξης. Πολύ συχνά, τα δικαιώ
ματα που χορηγούνται στους επενδυτές αυτούς, ανάλογα με
το μερίδιό τους, μπορεί να είναι τέτοια ώστε τον έλεγχο,
σύμφωνα με το άρθρο 3 των συγκεντρώσεων, να αποκτή
σουν αυτοί και όχι οι ίδιοι οι διευθυντές οι οποίοι, απλώς,
μπορεί να έχουν μόνο δικαιώματα μειοψηφίας. Στην από
φαση σχετικά με την υπόθεση CWB/Goldman Sachs/Tar
kett ("), οι δύο εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονταν τα επενδυ
τικά κεφάλαια τα οποία έλαβαν μέρος στη συναλλαγή ήσαν
πράγματι οι εταιρείες που απέκτησαν τον κοινό έλεγχο, και
όχι οι διευθυντές.
1 1 . Αποκτήση ελέγχου από εταίρεια του δημόσιου
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ελέγχεται από το ίδιο κράτος (20) ή αποκτά τον έλεγχό της,
τίθεται το ερώτημα εάν οι συναλλαγές αυτές αποτελούν,
πράγματι, συγκεντρώσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 του
κανονισμού συγκεντρώσεων ή, μάλλον, εσωτερικές πράξεις
διάρθρωσης του «ομίλου εταιρειών του δημοσίου
τομέα» (21). Σχετικά με το σημείο αυτό, η αιτιολογική
σκέψη αριθ. 12 του κανονισμού συγεντρώσεων αναφέρεται
στην αρχή της μη δημιουργίας διακρίσεων μεταξύ του δημό
σιου και ιδιωτικού τομέα και τονίζει ότι στο δημόσιο τομέα
για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης
που συμμετέχει στη συγκέντρωση, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι επιχειρήσεις που συνιστούν οικονομικό σύνολο με
αυτόνομη εξουσία λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την
κατοχή του κεφαλαίου τους ή από τους κανόνες διοκητικής
εποπτείας που ισχύουν για αυτές.

56. Μια συγχώνευση ή απόκτηση ελέγχου που προκύπτει
μεταξύ δύο εταιρειών κρατικής ιδιοκτησίας μπορεί να απο
τελέσει συγκέντρωση. Στην περίπτωση αυτή, και οι δύο
εταιρείες θα θεωρηθούν ως ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις,
καθόσον το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες ανήκουν στο
ίδιο κράτος δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ανήκουν στον
ίδιο «όμιλο». Πράγματι, o καθοριστικός παράγοντας είναι
κατά πόσον οι εταιρείες αυτές συνιστούν ή όχι τμήμα του
ίδιου βιομηχανικού χαρτοφυλακίου και εάν αποτελούν αντι
κείμενο ορισμένης συντονισμένης στρατηγικής. Αυτή ήταν η
προσέγγιση η οποία υιοθετήκε στην απόφαση SGS/
Thomson (22).

55. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια εταιρεία κρα
τικής ιδιοκτησίας συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία η οποία
(") Υπόθεση IV/M.395, CWB/Goldman Sachs/Tarkett της 21ης
Φεβρουαρίου 1994.
(Μ) Με τον όρο «κράτος» νοείται κάθε δημόσια νομική οντότητα,
δηλαδή κράτη μέλη καθώς και περιφερειακές ή τοπικές αρχές
όπως, π.χ. επαρχίες, νομοί, κρατίδια κ.λπ.

(21) Βλέπε επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την
έννοια της συγκέντρωσης παράγραφος 8.
(22) Υπόθεση IV/M.216, CEA Industrie/France Telecom/Finmecca
nica/SGS-Thomson της 22ας Φεβρουαρίου 1993.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ «ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (>)

Σενάριο συγχώνευσης

Πριν τη συγχώνευση
Εταιρεία B

Εταιρεία A

Μετά τη συγχώνευση
Συγχωνευμένη εταιρεία
Συνδυασμένα στοιχεία
ενεργητικού

Μετά τη διάσπαση της συγχώνευσης
Εταιρεία A :

Εταιρεία B :

Διαιρεμένα στοιχεία ενεργητικού της συγχωνευμένης εταιρείας :
— ορισμένα (αρχικά) στοιχεία ενεργητικού της A
— ορισμένα (αρχικά) στοιχεία ενεργητικού της B
— ορισμένα (επακόλουθα) στοιχεία ενεργητικού της
συγχωνευμένης εταιρείας

Διαιρεμένα στοιχεία ενεργητικού της συγχωνευμένης εταιρείας:
— ορισμένα (αρχικά) στοιχεία ενεργητικού της A
— ορισμένα (αρχικά) στοιχεία ενεργητικού της B
— ορισμένα (επακόλουθα) στοιχεία ενεργητικού της
συγχωνευμένης εταιρείας

Σενάριο κοινής επιχείρησης

Πριν την κοινή επιχείρηση
Εταιρεία A

Στοιχεία ενεργητικού της A για την
κοινή επιχείρηση

Στοιχεία ενεργητικού της B για την

κοινή επιχείρηση

Εταιρεία B

Μετά την κοινή επιχείρηση

Κοινή επιχείρηση

Εταιρεία A

Εταιρεία B

Συνδυασμένα στοιχεία ενεργητικού

Μετά τη διάσπαση της κοινής επιχείρησης
Εταιρεία A

Διαιρεμένα στοιχεία ενεργητικού της
κοινής επιχείρησης :

— ορισμένα (αρχικά) στοιχεία
ενεργητικού της A
— ορισμένα (αρχικά) στοιχεία
ενεργητικού της B
— ορισμένα (επακόλουθα) στοιχεία
ενεργητικού της κοινής επιχείρησης

Εταιρεία B

Διαιρεμένα στοιχεία ενεργητικού της
κοινής επιχείρησης :
— ορισμένα (αρχικά) στοιχεία
ενεργητικού της A
— ορισμένα (αρχικά) στοιχεία
ενεργητικού της B
— ορισμένα (επακόλουθα) στοιχεία
ενεργητικού της κοινής επιχείρησης

(') Με τον όρο «στοιχεία του ενεργητικού» νοούνται τα συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αφεαυτών μπορούν να αποτελέσουν μια επιχείρηση (π.χ.
μια θυγατρική, ένα τμήμα μιας εταιρείας, ορισμένες εμπορικές ονομασίες ή άδειες εκμετάλλευσης) και στα οποία μπορεί να αποδοθεί με σαφήνεια ένας κύκλος
εργασιών αγοράς.

