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Εξαγορές – ζητήµατα – τι πρέπει να µε
απασχολεί;
απασχολεί
Τραπεζικό
Κεφαλαιαγορά
Άλλα

Εργατικό
Φορολογικό
Εταιρικό

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι Κανόνες του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού επηρεάζουν τόσο την
απόφαση να προχωρήσει η συναλλαγή καθεαυτή όσο και την
όλη διαπραγµάτευση & διαδικασία µέχρι και την ολοκλήρωση της
συναλλαγής = πρέπει να ληφθούν υπόψη από πολύ νωρίς
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Γιατί τόση σηµασία
σηµασία; Ποιό το ρίσκο;
ρίσκο Η «µεγάλη
µεγάλη
εικόνα
εικόνα»
1. Κανόνες προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων (merger control)
• Συμμόρφωση με την διαδικασία – Αποφυγή λεγόμενου “Gun Jumping”
• Ουσιαστική αξιολόγηση αποτελεσμάτων – «Δύναται να εγκριθεί η συναλλαγή;
μήπως χρειαστούν θυσίες/διορθωτικά μέτρα»;

2. Αποφυγή παράνομων συμπράξεων (antitrust considerations)
• Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μερών/ανταγωνιστών πριν την έγκριση
• Ρήτρες περιοριστικές του ανταγωνισμού - συνδέονται άμεσα με την συγκέντρωση
και είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της; (ancillary
(
restraints)
• Διαδοχή ευθύνης - «παλαιότερες αμαρτίες» της εξαγοραζόμενης
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Κανόνες κρατικών ενισχύσεων (state aid considerations)
• Εξαγορά επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο Δημόσιο (ευρεία
έννοια) – π.χ. συναλλαγές με το ΤΑΙΠΕΔ
• Διαδοχής ευθύνης για ανάκτηση παλαιότερων παρανόμων ενισχύσεων υπερ της
εξαγοραζόμενης
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Έλεγχος συγκεντρώσεων - συµµόρφωση µε
την διαδικασία - καίρια ερωτήµατα
• Εμπίπτει η εξαγορά στην έννοια της «συγκέντρωσης»;
«
• de jure vs. de facto έλεγχος – διασπορά μετοχών/απαρτίες/πλειοψηφίες –
δικαιώματα αρνησικυρίας – μηχανισμοί επίλυσης αδυναμίας λήψης απόφασης
• τμηματικές εξαγορές μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα
• σύσταση κοινής επιχ/σης (“JV”) – κριτήριο λειτουργικής αυτονομίας

• Είναι η συγκέντρωση αυτή «γνωστοποιήσιμη
γνωστοποιήσιμη»; ποιά Αρχή (π.χ Ε.Ε. ή
Ελληνική) είναι αρμόδια(ες); «multijurisdictional
multijurisdictional filing»;
filing
• κατώφλια κύκλων εργασιών – ποιές οι συμμετέχουσες επιχ/σεις – τι μετράμε;

• Ποια είναι η δεσμευτική πράξη (triggering
triggering event)
event όταν υπάρχει προθεσμία
για γνωστοπ. (όπως στην Ελλάδα βάσει Ν.3959/2011);
• Γνωρίζω ότι ωσότου εκδοθεί η έγκριση από την αρμόδια Αρχή δεν μπορώ
να ολοκληρώσω την συγκέντρωση (υποχρέωση
υποχρέωση αναστολής);
αναστολής
• Η ιδιαίτερη περίπτωση (!) δημόσιας προσφοράς, αγοράς ή ανταλλαγής ή
απόκτησης στο πλαίσιο χρηματιστηριακών συναλλαγών συμμετοχής που
εξασφαλίζει τον έλεγχο μιας επιχείρησης – άσκηση δικαιωμάτων ψήφου
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Έλεγχος συγκεντρώσεων - συµµόρφωση µε
την διαδικασία – πιθανοί κίνδυνοι
• Παράβαση υποχρέωσης γνωστοποίησης εμπρόθεσμα (όταν εφαρμόζεται ο
Ν.3959/2011 – δεν υπάρχει προθεσμία στην Ε.Ε. βλ. Κανονισμό 139/2004) –
αυστηρότατο διοικητικό πρόστιμο από €30.000
€
έως 10% κύκλου εργασιών
• «Δεν
Δεν γνωστοποίησα ποτέ και ολοκλήρωσα την συναλλαγή»
συναλλαγή Ή «Ναι μεν
γνωστοποίησα, αλλά πριν ακόμα δοθεί η έγκριση ολοκλήρωσα την συναλλαγή»
συναλλαγή Παράβαση αναστολής πραγμάτωσης της συναλλαγής (“gun
(
jumping”) –
παρόμοια σε Ν.3959/2011 και Κανονισμό ΕΕ 139/2004:
• Αυστηρότατο διοικητικό πρόστιμο έως και 10% κύκλου εργασιών
• [Αν, όταν κριθεί η συγκέντρωση, η Αρχή την απαγορεύσει ως περιορίζουσα
σημαντικά τον ανταγωνισμό] - εντολή για διαχωρισμό των
επιχειρήσεων/διάλυση της συγχώνευσης/διάθεση όλων των μετοχών ή
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν αποκτηθεί, ούτως ώστε να επανέλθει η
κατάσταση που επικρατούσε πριν από την πραγματοποίηση της
συγκέντρωσης! [ή καθε άλλο κατάλληλο μέτρο]
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Έλεγχος συγκεντρώσεων - συµµόρφωση µε
την διαδικασία – πιθανοί κίνδυνοι (2)
• Gun jumping – οι Αρχές «έχουν
έχουν δείξει τα δόντια τους»...
τους
• Πρόστιμα €20εκατ. σε Electrabel (2009), €20εκατ. σε Marin Harvest (2014) –
de facto έλεγχος – ερμηνεία 5τους παραγραφής – σοβαρότητα πράξης
• Ελληνική Επ.Αντ. – υπόθεση Sea Star Capital/ANEK (2009), Διοικ.Εφετ (2012)
• Επιτόπιοι έλεγχοι (dawn raids) – Υπόθεση COMP/M.4734 Ineos/Kerling (2007)
• Ευρεία έννοια «ολοκλήρωσης της συναλλαγής» = άσκηση του ελέγχου...
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Έλεγχος συγκεντρώσεων - συµµόρφωση µε
την διαδικασία – διαχείριση κινδύνων
• Έλεγχος αρμοδιότητας (jurisdictional
jurisdictional analysis)
analysis – «πρέπει να
γνωστοποιήσω; ποιά πράξη; σε ποια(ες) Αρχή(ες); πότε και πώς;
• Πρόνοια στο συμβατικό κείμενο:
• αναβλητικές αιρέσεις (conditions
conditions precedent)
precedent
• χρόνος μεταξύ συμφωνίας και ολοκλήρωσης (προσοχή σε deal breaking clauses)
• συνεργασία μερών στην προετοιμασία όλων των απαραίτητων προς την Αρχή
Ανταγωνισμού
• ρήτρες μεταβατικής περιόδου - διατήρηση αξίας εξαγοραζόμενης επιχείρησης - ΌΧΙ
εμπλοκή εξαγοράζουσας στην διοίκηση της εξαγοραζόμενης (!)

• ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ τα μέρη πρέπει να φαίνεται ότι ενεργούν αυτόνομα –
ΝΑΙ στην «επιτρεπτή προπαρασκευή» , ΟΧΙ στην «πρώιμη εναρμόνιση»
• Ειδικότερες περιπτώσεις αναστολής (δημόσια προσφορά – άσκηση
δικαιωμάτων ψήψου) – ΑΝ πληρούνται οι προϋποθέσεις του
επείγοντος,, αίτηση παρέκκλισης, χορήγηση με όρους & προϋποθέσεις
• Μεταβατική περίοδο (transition/
transition/ integration process)
process προσοχή στην
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...βλ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
παράνομες συμπράξεις
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Έλεγχος συγκεντρώσεων – ουσιαστική
αξιολόγηση - καίρια ερωτήµατα
• Σημαντικός ο τύπος και η διαδικασία, αλλά τι γίνεται με την ουσιαστική
αξιολόγηση της συγκέντρωσης (ενδεικτικά
ενδεικτικά ερωτήματα);
ερωτήματα
• Έχουν διερευνηθεί σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών/γεωγραφικές; τα
αντίστοιχα μερίδια/αλληλοεπικαλύψεις;
αλληλοεπικαλύψεις; Η θέση των
ανταγωνιστών, πελατών, προμηθευτών;
• Μήπως η οριοθέτηση των αγορών χρήζει συνδρομής οικονομολόγων;
• Υπάρχουν λεγόμενες «αποτελεσματικότητες» (efficiencies)
(
από την συναλλαγή (για
τον καταναλωτή) που μπορούν να αναδειχθούν;
• Μήπως έχουν αλλάξει οι συνθήκες από τότε που δοκίμασα ανεπιτυχώς
(Aegean/Olympic);
• Αν εικάζουμε ότι θα υπάρχουν ανησυχίες από πλευράς της Αρχής, έχουμε σκεφτεί
πιθανά διορθωτικά μέτρα; Μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι θυσίες;
• Εμπλέκονται άλλες ρυθμιστικές αρχές (π.χ. ΕΕΤΤ ή ΡΑΕ); Μήπως σχετίζονται ΜΜΕ;
• Μήπως η υπόθεση χρήζει παραπομπής από την ΕΕ στην Ελληνική Αρχή ή
παραπομπή από περισσότερες εθνικές αρχές στην ΕΕ;
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Έλεγχος συγκεντρώσεων – ουσιαστική
αξιολόγηση- πιθανοί κίνδυνοι
• Αργοπορία ώσπου να θεωρηθεί η γνωστοποίηση προσήκουσα και να
αρχίσουν να τρέχουν οι σχετικές προθεσμίες (Φάση Α και Β) – συχνά και
ταλαιπωρία των στελεχών της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης
(π.χ. μακροσκελή ερωτηματολόγια)
• Αργοπορία από το γεγονός ότι και αν ακόμα ήθελαν τα μέρη να
προσφέρουν διορθωτικά μέτρα ήδη στην Φάση Α, δεν προβλέπεται στον
Ν.3959/2011! (αντίθετα με Ε.Ε.), άρα πρέπει να περιμένουν την Φάση Β.
• Επαχθή διορθωτικά μέτρα, δομικά (divestments
divestments) ή συμπεριφοράς
(behavioural)
• Σε δομικά μέτρα, συχνά (κυρίως σε E.E.)
E.E ο αγοραστής πρέπει να βρεθεί
πριν την έγκριση – ανάγκη για εντολοδόχο (trustee)
(
+ δαπάνη αμοιβής του
= καθυστέρηση έγκρισης
• Πλήρη απαγόρευση, πολύ σπάνια (ωστόσο, περίπτωση που τα μέρη
αποθαρρύνονται από μία πολύ αρνητική Εισήγηση της Γ.Δ/νσης...)
Γ.Δ/
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Έλεγχος συγκεντρώσεων – ουσιαστική
αξιολόγηση – διαχείριση κινδύνων
• Έλεγχος πιθανών αποτελεσμάτων από νωρίς και εξέταση πιθανών μέτρων που
μπορεί να χρειαστούν (υψηλά μερίδια, ολιγοπωλιακές αγορές)
• Συναντήσεις με την ΕπΑντ πολύ πριν την Γνωστοποίηση – “educate the agency
where necessary about your market”…
• Εάν χρειάζεται γνωστοποίηση σε άλλες χώρες (πέρα ΕΕ ή Ελλάδος), εμπλοκή
τοπικών δικηγόρων – ωστόσο, προσοχή πάντα στην ομοιομορφία αγορών και
επιχειρημάτων...
• Ορισμός εσωτ.. ομάδας που διαχειρίζεται και αναζητά το σχετικό υλικό –
ζητούμενα: πληρότητα & ταχύτητα / όχι παραπληροφόρηση – αναζήτηση υλικού
που υποστηρίζει την υπόθεση και την σχετική επιχειρηματολογία
• Αποφυγή «άκομψης» εσωτερικής αλληλογραφίας που «εγείρει ανησυχίες»
• Πρόνοια στο συμβατικό κείμενο για α) τυχόν διορθωτικά μέτρα, και β) έως ποιου
βαθμού μπορούν να γίνουν δεκτά από τον αγοραστή (μείωση τιμήματος ή
ματαίωση συμφωνίας)
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Παράνοµες συµπράξεις – ανταλλαγή
πληροφοριών – πιθανοί κίνδυνοι
• Ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικά πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών «αντίκειται δυνητικώς στους κανόνες περί ανταγωνισμού όταν μετριάζει ή
εξαλείφει τον βαθμό αβεβαιότητας ως προς τη λειτουργία της αγοράς…»
αγοράς…
• Συχνά κατατάσσεται στην ευρύτερη έννοια του “gun jumping”/ πρώιμης
πραγμάτωσης της συναλλαγής, αλλά ως παράβαση, αν
διαπιστωθεί, τιμωρείται βάσει άρθρου 101 ΣΛΕΕ (ή 1 Ν.3959/2011)
• Εξαγορά: αναγκαία και αναπόφευκτη η ανταλλαγή ευαίσθητων
πληροφοριών κατά
• τον νομικό έλεγχο (due
due diligence/data rooms) πριν την συμφωνία
• την μεταβατική περίοδο (μεταξύ signing και completion) πριν την έγκριση της Αρχής
(τόσο για την προετοιμασία ενσωμάτωσης όσο και την προετοιμασία των όποιων
προαπαιτούμενων για τις ρυθμιστικές αρχές όπως η Γνωστοποίηση και τα σχετικά
με αυτή)

• Παράβαση που τιμωρείται πολύ αυστηρά (διοικητικά/ποινικά πρόστιμα)
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Παράνοµες συµπράξεις – ανταλλαγή
πληροφοριών – διαχείριση κινδύνων
• Θέση σε ισχύ από νωρίς Συμφωνιών Εμπιστευτικότητας (Non-Disclosure
(
Agreements):
• Κατηγοριοποίηση πληροφοριών – ορισμός και διευκρίνιση «ευαίσθητων» από πλευράς
ανταγωνισμού
• Ανταλλαγή μόνο στον βαθμό που χρειάζεται (“need to know basis”) και χρήση μόνο για τον
σκοπό της συγκεκριμένης συναλλαγής
• Κανάλια επικοινωνίας – “clean teams” – φιλτράρισμα/επεξεργασία
φιλτράρισμα
ευαίσθητων
πληροφοριών από εξωτερικό χρηματοοικονομικό ή/και εξωτερικό νομικό σύμβουλο
• Πρόνοια για αποθήκευση, διάχυση αλλά και καταστροφή του υλικού αν δεν προχωρήσει το
project

• “Clean / Transition / Integration teams”:
• Στελέχη με κύρια απασχόληση την αξιολόγηση και υλοποίηση της συναλλαγής (όχι στελέχη
από κατεξοχήν εμπορικά τμήματα)
• Καταγραφή «ευαίσθητου» υλικού που γίνεται προσβάσιμο – γραπτά ερωτήματα –
συναντήσεις με ατζέντα – παρουσία/ρόλος εξωτερικού νομικού συμβούλου • Κατευθυντήριες Γραμμές για την ροή και διάχυση της πληροφορίας - Clean Rooms
• ΌΧΙ στην κατάχρηση του εργαλείου αυτού…
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Παράνοµες συµπράξεις – περιοριστικοί όροι –
πιθανοί κίνδυνοι & διαχείριση αυτών
• Περιορισμοί που συνδέονται άμεσα µε τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την
πραγματοποίησή τους – «μας
μας καλύπτει η έγκριση της συγκέντρωσης ή χρειάζεται
χωριστή εξέταση»;
• Ανακοίνωση Ευρ.. Επιτροπής (2005), τρία είδη «παρεπόμενων» όρων σε δύο
διαφορετικά σενάρια α) εξαγορά και β) κοινή επιχ/ση:
• Ρήτρες μη ανταγωνισμού
• Παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης (συνήθως ζητήματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
• Υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασμού

• Ανακοίνωση Ευρ.. Επιτροπής (2005) κατά κανόνα όχι υποχρεωμένη να αξιολογήσει:
• «καινοφανή και ανεπίλυτα ζητήµατα που δηµιουργούν πραγµατική αβεβαιότητα»…«ζήτηµα το
οποίο δεν καλύπτεται από την ισχύουσα ανακοίνωση της Επιτροπής ή από δηµοσιευµένη
απόφαση της Επιτροπής.» • Ειδάλλως, «self assessment»

• Κίνδυνος:: δεσμευτικότητα απέναντι στον αντισυμβαλλόμενο (ακυρότητα – πολιτικό
δικαστήριο) όσο και πιθανό πρόστιμο…
• Διαχείριση:: Ενδελεχής έλεγχος + καλό να επιδιώκεται η αποσαφήνιση των θεμάτων
αυτών με την Αρχή και, ει δυνατόν, κάλυψή τους στο κείμενο της εγκριτικής απόφασης 13

Παράνοµες συµπράξεις – διαδοχή ευθύνης –
πιθανοί κίνδυνοι
• «η
η αρχή της προσωπικής ευθύνης δεν απαγορεύει, σε ορισμένες
περιπτώσεις, να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη συμπεριφορά μιας
εταιρίας ο οικονομικός της διάδοχος»
• Αρχή της οικονομικής συνέχειας (“economic
“economic continuity”) - λόγοι
αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού
(πλούσια νομολογία):
• “ο
ο οικονομικός διάδοχος μιας νομικής οντότητας η οποία ευθύνεται για
παραβίαση […], μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος όταν η εν λόγω νομική
οντότητα δεν υφίσταται πλέον κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως
της Επιτροπής”
• Ενδο-ομιλικές αναδιαρθρώσεις, μεταβιβάσεις δραστηριοτήτων
• Ωστόσο, περίπτωση που ο ενδο-ομιλικός μετασχηματισμός γίνεται
προσωρινά μόνο για τις ανάγκες πώλησης δραστηριοτήτων σε
τρίτο…(απόφαση 18ης Δεκ. 2014, C-434/13P,
434/13P, Parker ITS Srl & Parker Hannifin
Corp κατά Επιτροπής)
• Περίπτωση εξαγοράς&απορρόφησης
απορρόφησης μητρικής που ευθύνεται για την
παράβαση θυγατρικής της – συνδυασμός «οικονομικής συνέχειας» και
ευθύνης της μητρικής» - μαχητό τεκμήριο γίνεται ακόμα πιο αμάχητο
(Yποθέσεις SNIA και Uralita)
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Παράνοµες συµπράξεις – διαδοχή ευθύνης –
διαχείριση κινδύνων
• Ενδελεχής Νομικός έλεγχος (ενδεικτικά…)
• Τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη σύμπραξη (είτε από Αρχή
ανταγωνισμού – είτε από πολιτικό δικαστήριο)
• Τυχόν εκκρεμής έρευνα (με οποιοδήποτε μέτρο π.χ. ερωτηματολόγια)
• Συμμετοχή σε εμπορικούς συνδέσμους, ενώσεις κλπ.
• Δομικές σχέσεις (συμμετοχές σε ΜΚ – συμμετοχή σε όργανα) με ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις
• Άλλες συνεργασίες (π.χ. joint production, joint distribution κλπ.)
• Εγκριτικές πράξεις για τυχόν παλαιότερες συγκεντρώσεις (πιθανές παλαιές
υποθέσεις gun jumping)

• Συμβατικό κείμενο: warranties / indemnities
• Κατόπιν ολοκλήρωσης συμφωνίας: compliance programme – έλεγχος (αν
βρεθεί «σκελετός» εξέταση υποβολής αιτήματος αμνηστίας…)
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«ΤΟ

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ»
(Ιπποκράτης ο Κώος , 460 - 370 π.χ.)
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