Νομικός Κίνδυνος & Εξαγορά Επιχειρήσεων
Νίκος Φράγκος
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Έννοια Νομικού Κινδύνου
Pre-closing

Κίνδυνος Ολοκλήρωσης (execution risk)
Μη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής εξαγοράς λόγω πλημμελούς ή μη
τήρησης των προβλεπόμενων ουσιαστικών και διαδικαστικών διατυπώσεων
ολοκλήρωσης

Post-closing

Κίνδυνος Επενδυτικού Αποτελέσματος
Διακινδύνευση του επενδυτικού αποτελέσματος της εξαγοράς λόγω έκθεσης των
συμμετεχόντων σε μη προϋπολογισμένους νομικούς κινδύνους

Επίπεδο Στόχου Εξαγοράς

Επίπεδο Δομής Συναλλαγής

Νομικός κίνδυνος συνέχεται με τη νομική κατάσταση και
έννομες σχέσεις του αντικειμένου της εξαγοράς
(περιουσία ή επιχείρηση)

Νομικός κίνδυνος συνέχεται με την επιλεγείσα δομή
της συναλλαγής και τους κανόνες που διέπουν αυτή
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Επίπεδο Στόχου Εξαγοράς
Περιοχές Νομικού Κινδύνου

Προσυμβατικό Στάδιο

• Έλλειψη προσυμβατικής
πληροφόρησης

• Προσυμβατική ευθύνη πωλητή
• Παραβίαση εμπιστευτικότητας

• Προσυμβατική ευθύνη αγοραστή

Συμβατικό Στάδιο

• Μεταβολή συνθηκών ή αξίας της
επιχείρησης μεταξύ signing και closing

Συμβατική ευθύνη πωλητή

• Μη πλήρωση Αναβλητικών Αιρέσεων
• Παραγραφή ή προθεσμία αξιώσεων

Ματαίωση Συναλλαγής

Διασφάλιση Εμπιστευτικότητας
νομικών και εμπορικών πληροφοριών
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Ευθύνη Πωλητή – Προσυμβατικό Στάδιο
• Η πλήρης και ορθή πληροφόρηση του αγοραστή ως προς τις ιδιότητες της εξαγοραζόμενης
επιχείρησης συνιστά τον κρισιμότερο παράγοντα αποτίμησης και διαπραγμάτευσης της
συναλλαγής εξαγοράς, αλλά και πεδίο έντονης σύγκρουσης συμφερόντων πωλητή/αγοραστή
• Ευθύνη πωλητή από διαπραγματεύσεις (ΑΚ 197) λόγω παράβασης προσυμβατικών
υποχρεώσεων διαφώτισης και αλήθειας, επιβαλλόμενων από την αρχή της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης
• Έννομες συνέπειες:
– Ακύρωση λόγω πλάνης (ΑΚ 142) ή απάτης (ΑΚ 147) στα χρονικά περιθώρια των ΑΚ 554 (2 έτη) / ΑΚ 157
(2 έτη)
– Αξίωση αποζημίωσης (ΑΚ 149, 198, 914, 919) – η ζημία συνίσταται στο αρνητικό διαφέρον (π.χ.
δαπάνες ελέγχου) ή στο διαφυγόν κέρδος από τη μη σύναψη άλλης συναλλαγής (opportunity cost)
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Ευθύνη Πωλητή – Προσυμβατικό Στάδιο
Νόμιμος λόγος ευθύνης = διάψευση του πραγματικού εμπιστοσύνης που δημιουργούν οι
ελλειπείς ή ανακριβείς δηλώσεις γνώσης του πωλητή σε σχέση με νομικά και πραγματικά
περιστατικά, τα οποία :
(α) είναι τόσο κρίσιμα (ουσιώδη) για τη λειτουργία, αποτίμηση και προοπτικές της
εξαγοραζόμενης επιχείρησης, έτσι ώστε να διαταράσσουν σημαντικά ή να ανατρέπουν το
δικαιοπρακτικό θεμέλιο της συναλλαγής – πρόκειται δηλαδή για βλαπτικές ιδιότητες της
επιχείρησης που θα συνεκτιμούσε κάθε καλόπιστα συναλλασσόμενος υποψήφιος αγοραστής
(β) είναι αντικειμενικά απρόσιτα στον υποψήφιο αγοραστή και τους συμβούλους του: η
ανισότητα δυνατοτήτων πληροφόρησης διασπά επομένως την αρχή της «πληροφοριακής
αυτόϋπευθυνότητας»
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Ευθύνη Πωλητή – Προσυμβατικό Στάδιο
Πρακτικές Διαχείρισης Κινδύνου
► Διενέργεια Νομικού Ελέγχου:
– Χωρίς να αναιρεί τη γενική υποχρέωση διαφώτισης, περιορίζει τον προσυμβατικό
κίνδυνο του πωλητή μιας και ο υποψήφιος αγοραστής αποκτά τη δυνατότητα αποκάλυψης
των κρίσιμων περιστατικών (ακόμη και σε απλό confirmatory basis).
– Κρίσιμη προϋπόθεση η αποτελεσματική συγκρότηση Data Room και συμπλήρωση του
μέσω του Q&A process = απαραίτητος ο προηγούμενος νομικός έλεγχος από δικηγόρους
πωλητή
– Απαραίτητη η στενή συνεργασία με εσωτερική νομική υπηρεσία και εμπορικά στελέχη
στόχου
► Ενδιάμεση θεραπεία ελλείψεων ή νομικών ελαττωμάτων προ ολοκλήρωσης της συναλλαγής
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Ευθύνη Πωλητή – Συμβατική Ευθύνη
Ύπαρξη Πραγματικού Ελαττώματος
Απόκλιση υλικής και άυλης ιδιοσυστασίας της επιχείρησης από: (α) ρητή συμβατική
περιγραφή της ή (β) τις σιωπηρά συμφωνημένες ιδιότητες εφόσον επηρεάζουν
ουσιωδώς την εισοδηματική της αξία

Έλλειψη Συνομολογημένης Ιδιότητας
Έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας την ύπαρξη της οποίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης
εγγυήθηκε ο πωλητής (ρητά ή σιωπηρά) - Εγγυητική βούληση πωλητή στοιχείο
διαφοροποίησης από πραγματικό ελάττωμα

Έως Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης
Μετά την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης
(μετάθεση κινδύνου)

► Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η ευθύνη του πωλητή είναι αντικειμενική με
εξαίρεση (α) την αξίωση αποζημίωσης λόγω πραγματικού ελαττώματος που
προϋποθέτει πταίσμα πωλητή (ΑΚ 543) και (β) εφόσον υπάρχει θετική γνώση του
αγοραστή (ΑΚ 537)

Ευθύνη από αυτοτελή εγγυοδοτική σύμβαση
Εγγύηση του πωλητή για μελλοντικά γνωρίσματα της επιχείρησης που θα εμφανιστούν
μετά τη μετάθεση του κινδύνου (π.χ. μη αύξηση οφειλών, διατήρηση κερδοφορίας
κλπ.)
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Ευθύνη Πωλητή – Συμβατική Ευθύνη
• Εφόσον συντρέχει πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται να
ζητήσει διαζευκτικά (ΑΚ 540, 543):
– Μείωση τιμήματος
– Υπαναχώρηση, εφόσον πρόκειται για ουσιώδες πραγματικό ελάττωμα, ήτοι ελάττωμα που κλονίζει
θεμελιωδώς την εισοδηματική αξία της επιχείρησης
–Αποζημίωση, εφόσον λείπει συνομολογημένη ιδιότητα ή πραγματικό ελάττωμα με πταίσμα πωλητή
–Διόρθωση πωληθέντος (π.χ. παράδοση παραστατικών ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων)
•Διαζευκτική συρροή συμβατικής και προσυμβατικής ευθύνης μετά τη μετάθεση του κινδύνου:
–Πρακτική σημασία επί (α) κρυφών ελαττωμάτων της επιχείρησης ή (β) όταν συμφωνείται περιορισμός
ή αποκλεισμός συμβατικής ευθύνης κατά ΑΚ 332
– Απαιτείται σε κάθε περίπτωση υπαιτιότητα πωλητή και αγοραστής φέρει το αποδεικτικό βάρος της
αιτιώδους σχέσης
8

Ευθύνη Πωλητή – Συμβατική Ευθύνη
Πρακτικές Διαχείρισης
► Προσεκτικός χειρισμός όλων των πληροφοριών που περιέρχονται στον αγοραστή κατά το
προσυμβατικό στάδιο, είτε μέσω προφορικών δηλώσεων, presentations, vendor reports,
management meetings κ.λπ., μιας και η έννοια του πραγματικού ελαττώματος οριοθετείται από
τις προσυμβατικές δηλώσεις του πωλητή
► Ρητές προβλέψεις στο SPA περί (α) μη δέσμευσης του πωλητή για συγκεκριμένες ιδιότητες
της πωλούμενης επιχείρησης ή (β) περιορισμός έκτασης και εξειδίκευση εγγυοδοτικών
δηλώσεων του πωλητή (disclosure against representations) ή (γ) προθεσμία ευθύνης (ΑΚ 556)
► Οι διατάξεις περί ευθύνης πωλητή έχουν κατ’ αρχήν ενδοτικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να
χωρεί συμβατική απαλλαγή ή περιορισμός ευθύνης υπό τις προϋποθέσεις των ΑΚ 332, 178, 179
(π.χ. άκυρη ρήτρα αποκλεισμού ευθύνης αποζημίωσης πωλητή για πραγματικό ελάττωμα
οφειλόμενο σε δόλο ή βαριά αμέλεια)
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Κατανομή Κινδύνων από Μεταβολή Συνθηκών
Ρήτρες Material Adverse Change (ΜΑC)
• Επιτρεπτή συμβατική κατανομή εξωγενών (αλλά όχι κατ’ ανάγκη απρόβλεπτων) κινδύνων μέσω
ρητρών ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής (Material Adverse Change) μεταξύ υπογραφής και
ολοκλήρωσης της συναλλαγής
• Δεν καταστρατηγούν ούτε αποκλείουν την ΑΚ 388
• Κατά κανόνα ενσωματώνονται είτε ως γεγονός καταγγελίας (termination event) είτε ως
αναβλητική αίρεση (condition precedent) ολοκλήρωσης της συναλλαγής
Ρήτρες Interim Business Conduct
Συμβατική προστασία αγοραστή από διαχειριστικές ενέργειες πωλητή στο ενδιάμεσο στάδιο, οι
οποίες μπορούν να απομειώσουν την αξία της επιχείρησης
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Κατανομή Κινδύνων από Μεταβολή Συνθηκών
Απρόοπτη Μεταβολή Συνθηκών (ΑΚ 388)
• Ετερόνομη δικαστική προσαρμογή της σύμβασης πώλησης λόγω απρόοπτης μεταβολής
συνθηκών (ΑΚ 388)
• επέκταση της αντικειμενικής εγγυητικής ευθύνης από συνομολογημένες ιδιότητες
• πρακτική σημασία ιδίως στις περιπτώσεις που είτε δεν έχουν συμφωνηθεί ρήτρες MAC
είτε αυτές δεν καλύπτουν την επελθούσα ουσιώδη μεταβολή
• ΑΚ 388 κανόνας αναγκαστικού δικαίου έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εκ τω προτέρων
παραίτηση
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Επίπεδο Δομής Συναλλαγής

Share Deal

Έκθεση στο σύνολο του παθητικού
εξαγοραζόμενης (γνωστού και
άγνωστου)

Ευθύνη πωλητή από γενικές
διατάξεις ή αυτοτελή εγγυοδοτική
σύμβαση

Asset Deal /
Απόσχιση Κλάδου

• ΑΚ 479
• Αδυναμία Μεταβίβασης αδειών
• Μεταβίβαση συμβάσεων με
συναίνεση
• Π.Δ. 178/2002

• Ευθύνη πωλητή από γενικές
διατάξεις ή αυτοτελή εγγυοδοτική
σύμβαση
• Ανάκληση Αδειών λόγω
αποχωρισμού πόρων και λειτουργιών

Συγχώνευση/
Διάσπαση

• Διασφαλίσεις Πιστωτών
(προθεσμία 20 ημερών)

Έκθεση στο σύνολο του παθητικού
απορροφώσας (γνωστού και
αγνώστου)
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Εις ολόκληρον ευθύνη κατά ΑΚ 479
• Παραδοσιακός μηχανισμός προστασίας πιστωτών επί μεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης
με ειδική διαδοχή.
• Εφαρμογή και επί μεμονομένων περιουσιακών στοιχείων εφόσον (α) συγκροτούν τον
οικονομικό πυρήνα της μεταβιβάζουσας και (β) η αποκτώσα γνωρίζει θετικά ότι λόγω της
μεταβίβασης σχεδόν εξαντλείται το ενεργητικό της μεταβιβάζουσας.
• Ίδρυση αναγκαστικής σωρευτικής αναδοχή χρεών της μεταβιβάζουσας κατά ΑΚ 477 και
παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ της μεταβιβάζουσας και της αποκτώσας έναντι των
πιστωτών της πρώτης για χρέη της μεταβιβάζουσας
Προστατευόμενο παθητικό: xρέη της μεταβιβάζουσας, οι γενεσιουργοί λόγοι των οποίων
(παραγωγικά γεγονότα) έχουν συντελεσθεί προ της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων
(ήτοι ληξιπρόθεσμα και μη χρέη καθώς και αξιώσεις υπό αίρεση ή προθεσμία ή όσες
προέρχονται από μεταβολή ή επέκταση της ενοχής)
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Εις ολόκληρον ευθύνη κατά ΑΚ 479
Περιορισμός Ευθύνης
Η επωφελούμενη ευθύνεται μόνο έως την αξία του εισφερόμενου κλάδου (ποσοτικά
περιορισμένη ευθύνη). Ως αξία του κλάδου νοείται η κατόπιν πραγματικής εκτίμησης θετική
καθαρή θέση του κλάδου (αφαιρουμένων δηλαδή τυχόν συμμεταβιβαζόμενων υποχρεώσεων).
Ρητές εξαιρέσεις:
(α) Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων μέσω Εντολής Μεταβίβασης (άρ. 38 παρ. 2 Ν. 4335/2015)
(β)Εκούσια & Υποχρεωτική Μεταβίβαση Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου (άρ. 28 και 228 Ν. 4364/2016)
(γ) Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) (άρ. 3 παρ. 2 Ν. 4354/2015)
(δ) Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης στο πλαίσιο προπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας (άρ. 178
ΠτΚ)
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Εφαρμογή Π.Δ. 178/2002
• Σε αρκετές περιπτώσεις η σκοπούμενη συναλλαγή εξαγοράς μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά
μεταβίβαση επιχείρησης υπό την έννοια του Π.Δ. 178/2002, ήτοι μεταβολή του εργοδοτικού
φορέα με παράλληλη διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής οντότητας.
• Σε περίπτωση εφαρμογής του Π.Δ. 178/2002 στο πλαίσιο της συναλλαγής οι δύο βασικοί
άξονες της προστασίας των εργαζομένων εντοπίζονται:
(α) στη διατήρηση της απασχόλησης στην επιχείρηση (μέσω αυτοδίκαιης μεταβίβασης
εργασιακών σχέσεων) και
(β) στη διατήρηση του ίδιου επιπέδου εργασιακών δικαιωμάτων
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Εξαγορά Εισηγμένης
• Υποχρέωση υποβολής Δημόσια Πρότασης (άρ. 7 Ν. 3461/2006)
• Χειρισμός Προνομιακής Πληροφόρησης
– Προνομιακή Πληροφορία η ίδια η διαπραγματευόμενη συναλλαγή = Υπογραφή NDA και διασφάλιση
εμπιστευτικότητας ή άμεση δημοσιοποίηση (άρ. 4 Απόφ. ΕΚ 3/347/12.7.2005)
–Προνομιακές πληροφορίες που αφορούν στην εξαγοραζόμενη και προκύπτουν κατά το στάδιο του
νομικού ελέγχου = άμεση δημοσιοποίηση

•Γνωστοποίηση Μεταβολής Σημαντικής Συμμετοχής (άρ. 9 Ν. 3556/2007)
• Υποχρέωση Έκδοσης Πληροφοριακού Σημειώματος, εφόσον αποσχιζόμενος κλάδος
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 30% του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία χρήση (άρ. 4.1.3.12
παρ. 1 περ. β΄ και γ΄ Κανονισμού Χ.Α.)
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