
 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο-  

  

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 310, 

25.11.2005, 

σ.1. 

«Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

ΚΕΦ. 113 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

46(I) του 1992 

96(I) του 1992 

41(I) του 1994 

15(I) του 1995 

21(I) του 1997 

82(I) του 1999 

149(I) του 1999 

2(I) του 2000 

135(I) του 2000 

1. Ο παρών  Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») 
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151(I) του 2000 

76(I) του 2001 

70(I) του 2003 

167(I) του 2003 

92(I) του 2004 

24(I) του 2005 

129(I) του 2005 

130(I) του 2005 

98(I) του 2006 

124(I) του 2006 

70(I) του 2007 

71(I) του 2007 

131(I) του 2007. 

  

Τροποποίηση  

του βασικού      

νόμου με την  

προσθήκη νέου 

υποτίτλου και  

νέων άρθρων  

στο Μέρος ΙV  

αυτού. 

2. Το Μέρος IV του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το άρθρο 201Η, του ακόλουθου νέου υποτίτλου και 

των ακόλουθων νέων άρθρων:  

  «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών 

 Ερμηνεία. 201Θ. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 201Ι 

μέχρι 201ΚΔ, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια- 

   

  «διασυνοριακή συγχώνευση κεφαλαιουχικών 

εταιρειών» σημαίνει τη συγχώνευση 

κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι οποίες έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κράτους 

μέλους και έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους, 
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την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

τους εντός της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι 

τουλάχιστον δυο από τις εταιρείες αυτές διέπονται 

από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών∙ 

   

 Επίσημη  

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L294, 

10.11.2001, σ.1. 

 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001» σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, 

της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της 

ευρωπαϊκής εταιρείας (SE), όπως εκάστοτε 

τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται∙  

   

  «κεφαλαιουχική εταιρεία» σημαίνει: 

(α)  «εταιρεία κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυπριακή 

εταιρεία, ή   

(β)  εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου που 

διαθέτει νομική προσωπικότητα, 

κατέχει χωριστά περιουσιακά στοιχεία, 

τα οποία είναι και τα μόνα που 

καλύπτουν τυχόν οφειλές της εταιρείας 

και υπόκειται σύμφωνα με την οικεία 

εθνική νομοθεσία σε όρους εγγύησης 

όπως αυτοί προβλέπονται στην 

Οδηγία 68/151/ΕΟΚ για τη προστασία 

των συμφερόντων των μετόχων και 

των τρίτων∙ 

   

  «κυπριακή εταιρεία» σημαίνει εταιρεία κατά την 
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έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του παρόντος 

Νόμου∙ 

   

 Επίσημη  

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L65, 

14.3.1968, σ.8. 

 

 

 

 

 

«Οδηγία 68/151/ΕΟΚ» σημαίνει την Πρώτη οδηγία 

68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 

περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται 

στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την 

έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της 

συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων 

των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν 

οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες, όπως αυτή εκάστοτε 

τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται∙ 

   

 Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.: L294,   

10.11.2001, 

σ.22. 

«Οδηγία 2001/86/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 

2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 

2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της 

ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των 

εργαζομένων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται 

και/ή αντικαθίσταται∙ 

   

 Επίσημη  

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L310, 

25.11.2005, σ.1. 

 

«Οδηγία 2005/56/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 

2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών 

εταιρειών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και/ή 

αντικαθίσταται∙ 

   

  «συγχώνευση» σημαίνει την πράξη με την οποία- 
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  (α)      μία    ή    περισσότερες     κεφαλαιουχικές 

εταιρείες  διαλύονται χωρίς να τεθούν σε 

εκκαθάριση και, κατά τη διάλυσή τους, 

μεταβιβάζουν σε άλλη, προϋπάρχουσα 

κεφαλαιουχική εταιρεία – την απορροφώσα 

εταιρεία – όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, 

του ενεργητικού και του παθητικού, ως 

αντάλλαγμα για τη διάθεση στους μετόχους 

τους τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού 

κεφαλαίου της εν λόγω απορροφώσας 

εταιρείας και, ενδεχομένως, εξοφλητικού 

ποσού σε μετρητά μη υπερβαίνοντος το 

10% της ονομαστικής αξίας ή, ελλείψει 

ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των 

εν λόγω τίτλων ή μεριδίων, ή∙ 

   

  (β)     δύο    ή    περισσότερες   κεφαλαιουχικές 

εταιρείες διαλύονται χωρίς να τεθούν σε 

εκκαθάριση και, κατά τη διάλυσή τους, 

μεταβιβάζουν σε άλλη κεφαλαιουχική 

εταιρεία την οποία συνιστούν – τη νέα 

εταιρεία – όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, 

του ενεργητικού και του παθητικού, ως 

αντάλλαγμα για τη διάθεση στους μετόχους 

τους τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού 

κεφαλαίου της νέας εταιρείας και, 

ενδεχομένως, εξοφλητικού ποσού σε 

μετρητά μη υπερβαίνοντος το 10% της 

ονομαστικής αξίας ή ελλείψει ονομαστικής 

αξίας, της λογιστικής αξίας αυτών των 

τίτλων ή μεριδίων, ή∙   
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  (γ) μία κεφαλαιουχική εταιρεία διαλύεται χωρίς 

να τεθεί σε εκκαθάριση και, κατά τη διάλυσή 

της, μεταβιβάζει όλα τα περιουσιακά της 

στοιχεία, του ενεργητικού και του παθητικού, 

στην κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει 

όλους τους τίτλους ή μερίδια του εταιρικού 

της κεφαλαίου. 

   

 Πεδίο 

εφαρμογής. 
201Ι.-(1) Τα άρθρα 201ΙΑ έως 201ΚΔ εφαρμόζονται 

στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών 

εταιρειών, εφόσον τουλάχιστον μία από τις 

συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι 

κυπριακή εταιρεία ή η κεφαλαιουχική εταιρεία που 

προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση είναι 

κυπριακή εταιρεία. 

   

  (2) Παρά τον ορισμό που αποδίδει στον όρο 

«συγχώνευση» το άρθρο 201Θ, τα άρθρα 201ΙΑ 

έως 201ΚΔ εφαρμόζονται, περαιτέρω, στις 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις όπου το 

προβλεπόμενο στον ορισμό του όρου 

«συγχώνευση» εξοφλητικό ποσό σε μετρητά 

υπερβάινει το 10% της ονομαστικής αξίας ή, 

ελλείψει ονομαστικής αξίας της λογιστικής αξίας των 

τίτλων ή μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 

κεφάλαιο της εταιρείας που προέκυψε από την 

διασυνοριακή συγχώνευση, νοουμένου ότι το 

ενδεχόμενο αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία 
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κράτους μέλους που διέπει μία τουλάχιστον από τις 

συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες.  

   

  (3) Τα άρθρα 201ΙΑ μέχρι 201ΚΔ δεν έχουν 

εφαρμογή στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, στις 

οποίες μετέχει κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία έχει 

ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων 

που παρέχονται από το κοινό, λειτουργεί βάσει της 

αρχής της διασποράς των κινδύνων και τα μερίδια 

της οποίας, εφόσον το ζητήσουν οι κάτοχοι τους 

εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα από 

τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω εταιρείας.  Οι 

ενέργειες, στις οποίες προβαίνει η εν λόγω εταιρεία 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή 

αξία των μεριδίων της δεν αποκλίνει σημαντικά από 

την καθαρή αξία του ενεργητικού της, λογίζονται ως 

ισοδύναμες με εξαγορά ή εξόφληση. 

   

 Προϋποθέσεις 

διασυνοριακών 

συγχωνεύσεων. 

201IΑ.-(1) Διασυνοριακή συγχώνευση εναι δυνατόν 

να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ μορφών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών, στις οποίες επιτρέπεται 

η συγχώνευση, με βάση τις οικίες διατάξεις των 

εθνικών νομοθεσιών των ενδιαφερόμενων κρατών 

μελών:  

  Νοείται ότι κάθε κυπριακή εταιρεία δύναται 

να μετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση, με 

εξαίρεση:  

(α)   τις εταιρείες περιορισμένης  ευθύνης με 

εγγύηση∙  
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(β)       τις εταιρείες υπό εκκαθάριση. 

   

  (2) Κυπριακή εταιρεία, η οποία συμμετέχει σε 

διασυνοριακή συγχώνευση συμμορφούται προς τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων 

των διατάξεων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων σε σχέση με τη συγχώνευση, την 

προστασία των πιστωτών των συγχωνευομένων 

εταιρειών, των κατόχων ομολόγων και των 

κομιστών τίτλων ή μετοχών. 

   

  (3) Το άρθρο 201 του παρόντος Νόμου 

εφαρμόζεται, κατ’ αναλογίαν, για σκοπούς 

προστασίας των μετόχων μειοψηφίας που 

διαφώνησαν με τη διασυνοριακή συγχώνευση. 

   

 Κοινό σχέδιο 

διασυνοριακής 

συγχώνευσης. 

201IΒ. Οι Σύμβουλοι καθεμιάς από τις κυπριακές 

εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή 

συγχώνευση καταρτίζουν το κοινό σχέδιο 

διασυνοριακής συγχώνευσης. Το σχέδιο αυτό 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

   

  (α)      τη μορφή, την επωνυμία και το εγγεγραμμένο 

γραφείο των συγχωνευόμενων 

κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και τα 

αντίστοιχα στοιχεία για την κεφαλαιουχική 

εταιρεία που προκύπτει από τη 
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διασυνοριακή συγχώνευση∙ 

   

  (β)      τη σχέση ανταλλαγής των τίτλων ή μεριδίων 

του εταιρικού κεφαλαίου και, εφόσον 

συντρέχει περίπτωση, το ύψος του 

εξοφλητικού ποσού σε μετρητά∙ 

   

  (γ)     τους  όρους  επιμερισμού   των   τίτλων  ή 

μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας 

που προκύπτει από τη διασυνοριακή 

συγχώνευση∙ 

   

  δ)      τις πιθανές επιπτώσεις από τη διασυνοριακή 

συγχώνευση στην απασχόληση∙ 

   

  (ε)     την ημερομηνία, από την οποία οι τίτλοι ή τα 

μερίδια εταιρικού κεφαλαίου παρέχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, καθώς και 

κάθε ειδικό όρο σχετικά με το δικαίωμα αυτό∙ 

   

  (στ)     την  ημερομηνία,  από  την  οποία  οι πράξεις 

των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών 

εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη 

ότι γίνονται για λογαριασμό της 

κεφαλαιουχικής εταιρείας που προκύπτει 

από τη διασυνοριακή συγχώνευση∙ 
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  (ζ)    τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται από την 

κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από 

τη συγχώνευση στους εταίρους που έχουν 

ειδικά δικαιώματα ή στους δικαιούχους εκ 

τίτλων διαφορετικών από τις μετοχές ή τα 

μέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς∙ 

   

  (η)     τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται 

από εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το 

σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ή στα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των 

εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των 

συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών  

εταιρειών∙ 

   

  (θ)      το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της 

κεφαλαιουχικής εταιρείας που προκύπτει 

από τη διασυνοριακή συγχώνευση∙ 

   

  (ι)   εφόσον  απαιτείται, πληροφορίες για τις 

διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες 

καθορίζονται, κατά το άρθρο 201ΚΓ, οι 

κανόνες που διέπουν το ρόλο των 

εργαζομένων στον καθορισμό των 

δικαιωμάτων συμμετοχής τους στην 

κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από 

τη διασυνοριακή συγχώνευση∙ 
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  (ια)    πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που 

μεταβιβάζονται στην κεφαλαιουχική εταιρεία 

που προκύπτει από τη διασυνοριακή 

συγχώνευση∙ 

   

   (ιβ)  τις ημερομηνίες  των λογαριασμών των 

συγχωνευομένων εταιρειών, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των 

όρων της διασυνοριακής συγχώνευσης. 

   

 Δημοσιότητα. 201ΙΓ.-(1) Οι Σύμβουλοι καθεμιάς από τις 

συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, καταθέτουν 

εγκαίρως στον Έφορο Εταιρειών τo αναφερόμενο 

στο άρθρο 201ΙΒ κοινό σχέδιο διασυνοριακής 

συγχώνευσης, το οποίο δημοσιεύεται, για καθεμία 

από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365Α, 

τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία 

σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, η οποία θα 

λάβει τη σχετική απόφαση.  

   

  (2) Οι Σύμβουλοι καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες 

κυπριακές εταιρείες, καταθέτουν εγκαίρως στον 

Έφορο Εταιρειών τα εξής στοιχεία, αναφορικά με 

κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία, τα οποία 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

365Α: 

   

  (α)     τη μορφή, την επωνυμία και το εγγεγραμμένο 

γραφείο κάθε συγχωνευόμενης 

κεφαλαιουχικής εταιρείας∙ 

   

  (β)     το  μητρώο  στο  οποίο  έχουν   κατατεθεί, 

αναφορικά με τις συγχωνευόμενες 

Κυπριακές εταιρείες, οι πράξεις κατά το 

άρθρο 365Α του παρόντος Νόμου και, 

αναφορικά με καθεμιά από τις υπόλοιπες 

συγχωνευόμενες εταιρείες άλλου κράτους 

μέλους, οι πράξεις κατά την οικεία εθνική 

νομοθεσία που μεταφέρει τις διατάξεις του 

άρθρου 3, παράγραφος 2, της Οδηγίας 

68/151/ΕΟΚ, καθώς και ο αντίστοιχος 

αριθμός καταχωρήσεως∙ 

   

  (γ)    μνεία, για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες 

κεφαλαιουχικές εταιρείες, των τρόπων με 

τους οποίους θα ασκούνται τα δικαιώματα 

των πιστωτών και, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, των μετόχων της μειοψηφίας 

των συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών 

εταιρειών, καθώς και η διεύθυνση στην 

οποία μπορούν να ζητηθούν, χωρίς έξοδα, 

εκτενείς πληροφορίες για τους τρόπους 

άσκησης των δικαιωμάτων αυτών. 
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 Έκθεση  

των  

συμβούλων. 

201ΙΔ.-(1) Οι σύμβουλοι κάθε συγχωνευόμενης 

κυπριακής εταιρείας συντάσσουν έκθεση με 

παραλήπτες τα μέλη της, η οποία εξηγεί και 

αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της 

διασυνοριακής συγχώνευσης για τα μέλη, τους 

πιστωτές και τους εργαζομένους. 

   

  (2) Η έκθεση τίθεται στη διάθεση των μελών και των 

εκπροσώπων των εργαζομένων ή εάν δεν 

υπάρχουν εκπρόσωποι, των ιδίων των 

εργαζομένων τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την 

ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, στην οποία 

αναφέρεται το άρθρο 201ΙΣΤ. 

   

  (3) Εφόσον οι σύμβουλοι λάβουν εγκαίρως  γνώμη 

από τους εκπροσώπους των εργαζομένων της 

εταιρείας, η εν λόγω γνώμη προσαρτάται στην 

έκθεση. 

   

 ΄Εκθεση 

ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμό-

νων. 

201ΙΕ.-(1) Για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες 

κυπριακές εταιρείες συντάσσεται έκθεση 

ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, η οποία 

απευθύνεται και διατίθεται στα μέλη τουλάχιστον 

ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της 

γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 

201ΙΣΤ. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να είναι 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα και διορίζονται από το 
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Δικαστήριο μετά από αίτηση της συγχωνευόμενης 

κυπριακής εταιρείας.  

   

  (2) Αντί των εμπειρογνωμόνων που ενεργούν για 

λογαριασμό καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες 

κεφαλαιουχικές εταιρείες, ένας ή περισσότεροι 

ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι 

διορίζονται, κατόπιν κοινής αίτησης των 

συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών, από 

την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου διέπει μία 

από τις συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες ή 

την κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη 

διασυνοριακή συγχώνευση για το σκοπό αυτόν, ή 

είναι εγκεκριμένοι από τέτοια αρχή, μπορούν να 

εξετάσουν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής 

συγχώνευσης και να συντάξουν ενιαία γραπτή 

έκθεση προοριζόμενη για το σύνολο των μελών των 

συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών. 

   

  (3) Η έκθεση εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

   

  (α)      την ή τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν για τον 

καθορισμό της προτεινομένης σχέσεως 

ανταλλαγής· 

   

  (β)    αν   αυτή   ή  αυτές  οι  μέθοδοι  είναι 

κατάλληλες για αυτή την περίπτωση, 
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αναφέροντας τις αξίες που προκύπτουν από 

κάθε μία, δίδοντας συγχρόνως γνώμη για 

την σχετική σημασία που δόθηκε στις 

μεθόδους αυτές κατά τον καθορισμό της 

αξίας που χρησιμοποιήθηκε ως βάση∙ 

   

  (γ)      τις τυχόν ειδικές δυσκολίες εκτιμήσεως.  

   

  (4) Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες έχουν το 

δικαίωμα να ζητούν από καθεμιά από τις 

συγχωνευόμενες εταιρείες κάθε πληροφορία που 

θεωρούν αναγκαία για την συμπλήρωση των 

καθηκόντων τους. 

   

  (5) Εάν όλα τα μέλη καθεμιάς από τις εταιρείες που 

συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση 

συμφωνούν, δεν απαιτείται εξέταση του κοινού 

σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ούτε έκθεση 

εμπειρογνωμόνων. 

   

 ΄Εγκριση  

από τη  

γενική 

συνέλευση. 

201IΣΤ.-(1) Η γενική συνέλευση καθεμιάς από τις 

συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, αφού λάβει 

γνώση των εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 

201ΙΔ και 201ΙΕ, αποφασίζει την έγκριση του κοινού 

σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. 
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  (2) Η γενική συνέλευση δύναται να θέτει ως όρο 

πραγματοποίησης της διασυνοριακής συγχώνευσης 

την εκ μέρους της ρητή επικύρωση των 

διατυπώσεων εφαρμογής για τη συμμετοχή των 

εργαζομένων στην κεφαλαιουχική εταιρεία που 

προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση. 

   

   (3) Κατά την έγκριση του σχεδίου διασυνοριακής 

συγχώνευσης, η γενική συνέλευση δηλώνει ρητά 

κατά πόσον αποδέχεται τη δυνατότητα των μελών 

οποιασδήποτε άλλης συγχωνευόμενης 

κεφαλαιουχικής μη κυπριακής εταιρείας να κάνουν 

χρήση της διαδικασίας που προβλέπει η εθνική 

νομοθεσία που διέπει τέτοια άλλη συγχωνευόμενη 

εταιρεία, η οποία επιτρέπει την ανάλυση και 

τροποποίηση της σχέσης ανταλλαγής χρεωστικών 

ομολόγων ή μετοχών ή την αποζημίωση των μελών 

της μειοψηφίας, χωρίς να εμποδίζεται η καταχώριση 

της διασυνοριακής συγχώνευσης:  

   

  Νοείται ότι, η απόφαση που προκύπτει από 

την εφαρμογή τέτοιας διαδικασίας είναι δεσμευτική 

για την κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από 

τη διασυνοριακή συγχώνευση και για όλα τα μέλη 

της. 

  

 Πιστοποιητικό 

προ της 

συγχώνευσης. 

201ΙΖ.-(1) Το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας 

όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο καθεμιάς 

από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες είναι 
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αρμόδιο για τον έλεγχο της νομιμότητας της 

διασυνοριακής συγχώνευσης αναφορικά με το 

τμήμα της διαδικασίας που αφορά καθεμιά από τις 

συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες. 

   

  (2) Καθεμία από τις συγχωνευόμενες κυπριακές 

εταιρείες απευθύνεται στο αναφερόμενο στο εδάφιο 

(1) Δικαστήριο και αιτείται την έκδοση 

πιστοποιητικού, με το οποίο βεβαιώνεται κατά 

τρόπο αδιαμφισβήτητο η ορθή εκτέλεση των 

πράξεων και διατυπώσεων που προηγούνται της 

συγχώνευσης. 

   

  (3) Το Επαρχιακό Δικαστήριο, εφόσον ικανοποιηθεί 

ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις των άρθρων 201ΙΒ 

μέχρι 201ΙΣΤ, χορηγεί, χωρίς καθυστέρηση, σε 

καθεμία από τις συγχωνευόμενες κυπριακές 

εταιρείες το αναφερόμενο στο εδάφιο (2) 

πιστοποιητικό.  

   

  (4) Το Επαρχιακό Δικαστήριο δύναται να εκδίδει το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (2), 

ανεξαρτήτως του αν έχει κινηθεί από οποιαδήποτε 

άλλη συγχωνευόμενη κεφαλαιουχική μη κυπριακή 

εταιρεία η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 

201ΙΣΤ(3) :  

   

  Νοείται ότι, εφόσον συντρέχει τέτοια 
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περίπτωση, το Δικαστήριο επισημαίνει στο 

πιστοποιητικό που εκδίδει ότι εκκρεμεί τέτοια 

διαδικασία. 

   

 ΄Ελεγχος της 

νομιμότητας της 

διασυνοριακής 

συγχώνευσης. 

201ΙΗ.-(1) Εφόσον η κεφαλαιουχική εταιρεία που 

προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση 

διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το 

Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία 

βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της εν λόγω 

εταιρείας είναι αρμόδιο να ασκεί έλεγχο αναφορικά 

με τη νομιμότητα της διασυνοριακής συγχώνευσης 

κατά το τμήμα της διαδικασίας που αφορά την 

ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης και, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορικά με τη 

σύσταση της νέας εταιρείας  που προκύπτει από τη 

διασυνοριακή συγχώνευση. 

   

  (2) Κατά την άσκηση του ελέγχου που αναφέρεται 

στο εδάφιο (1), το Επαρχιακό Δικαστήριο ελέγχει, 

ιδίως, εάν οι συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές 

εταιρείες ενέκριναν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής 

συγχώνευσης, υπό τους ίδιους όρους και, ανάλογα 

με την περίπτωση, εάν οι τρόποι συμμετοχής των 

εργαζομένων καθορίστηκαν, αναφορικά με κάθε 

συγχωνευόμενη Κυπριακή εταιρεία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 201ΚΓ, και, αναφορικά με 

κάθε άλλη συγχωνευόμενη κεφαλαιουχική μη 

κυπριακή εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

οικείας εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρουν τις 

διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ. 
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  (3) Για σκοπούς άσκησης του ελέγχου που 

αναφέρεται στο εδάφιο (2), υποβάλλεται στο 

Επαρχιακό Δικαστήριο, από μέρους καθεμιάς από 

τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 201ΙΖ και, από μέρους κάθε άλλης μη 

κυπριακής συγχωνευόμενης εταιρείας, το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

κατά την οικεία εθνική νομοθεσία κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10, παράγραφο 2 της  

Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσης του υπό αναφορά 

πιστοποιητικού, καθώς και το κοινό σχέδιο 

διασυνοριακής συγχώνευσης που έχει εγκριθεί από 

τη γενική συνέλευση, σε περίπτωση καθεμιάς από 

τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες, σύμφωνα 

με το άρθρο 201ΙΣΤ και, σε περίπτωση κάθε άλλης 

μη κυπριακής συγχωνευόμενης εταιρείας, κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της Οδηγίας 

2005/56/ΕΚ. 

   

  (4) Εφόσον το Επαρχιακό Δικαστήριο ικανοποιηθεί 

αναφορικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας που 

αφορά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής 

συγχώνευσης, εκδίδει απόφαση, με την οποία 

εγκρίνει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και 

ορίζει σε αυτήν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

της διασυνοριακής συγχώνευσης.  
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 ΄Εναρξη 

αποτελεσμάτων 

της 

διασυνοριακής 

συγχώνευσης. 

201IΘ. Η διασυνοριακή συγχώνευση αρχίζει να 

παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος της που καθορίζεται στην 

απόφαση που εκδίδεται από το Επαρχιακό 

Δικαστήριο βάσει του άρθρου 201ΙΗ ή, σε 

περίπτωση που  αρμόδια, βάσει του άρθρου 11 της 

Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, να εγκρίνει την ολοκλήρωση 

της διασυνοριακής συγχώνευσης είναι η αρχή 

άλλου κράτους μέλους, από την ημερομηνία που 

καθορίζεται βάσει της οικείας εθνικής νομοθεσίας 

για σκοπούς του άρθρου 12 της Οδηγίας 

2005/56/ΕΚ.  

   

 Καταχώριση. 201Κ.-(1) Κάθε συγχωνευόμενη κυπριακή εταιρεία 

παραδίδει επίσημο αντίγραφο της απόφασης που 

εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 201ΙΗ 

στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση 

σύμφωνα με το άρθρο 365Α, και αντίγραφο της 

απόφασης αυτής επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο 

του ιδρυτικού εγγράφου της νέας εταιρείας που 

συστήνεται με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής 

συγχώνευσης.  

   

   (2) Εφόσον ο ΄Εφορος Εταιρειών λάβει το 

αναφερόμενο στο εδάφιο (1) αντίγραφο απόφασης, 

ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση, αναφορικά με κάθε 

συγχωνευόμενη εταιρεία άλλου κράτους μέλους, το 

μητρώο που τηρείται με βάση την οικεία εθνική 

νομοθεσία στο κράτος μέλος κατά το άρθρο 3 της 

Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ και στο οποίο καθεμιά από τις 
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εν λογω συγχωνευόμενες εταιρείες ήταν 

υποχρεωμένη να καταχωρίσει τις πράξεις που 

αποδεικνύουν την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής 

συγχώνευσης.   

   

  (3) Όταν η απόφαση έγκρισης της ολοκλήρωσης της 

διασυνοριακής συγχώνευσης εκδίδεται από την 

αρμόδια, κατά το άρθρο 11 της Οδηγίας 

2005/56/ΕΚ, αρχή άλλου κράτους μέλους, μόλις ο 

Έφορος Εταιρειών λάβει ειδοποίηση, κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, της 

Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, αναφορικά με τέτοια 

απόφαση, φροντίζει, χωρίς καθυστέρηση, για την 

εγγραφή και δημοσίευσή της κατά το άρθρο 365Α. 

   

  (4)  Με την εγγραφή του αναφερόμενου στο εδάφιο 

(1) αντίγραφου απόφασης στο Μητρώο Εταιρειών 

αναφορικά με κάθε μιά από τις συγχωνευόμενες 

Κυπριακές εταιρείες, ο Έφορος Εταιρειών, 

διαγράφει τις απορροφούμενες κυπριακές εταιρείες 

από το Μητρώο Εταιρειών, αναφέροντας την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 

αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης. 

   

 Αποτελέσματα 

της 

διασυνοριακής 

συγχώνευσης. 

201KΑ.-(1) Η διασυνοριακή συγχώνευση, σε 

περίπτωση συγχώνευσης κατά την έννοια των 

παραγράφων (α) και (γ) της ερμηνείας του όρου 

αυτού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 201Θ, 

παράγει, από την ημερομηνία που προβλέπεται στο 
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άρθρο 201ΙΘ, τα εξής αποτελέσματα: 

   

  (α)      το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της 

απορροφούμενης εταιρείας μεταβιβάζεται 

στην απορροφώσα εταιρεία∙ 

   

  (β)   οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας 

γίνονται μέτοχοι της απορροφώσας 

εταιρείας∙ 

   

  (γ)  η απορροφούμενη εταιρεία παύει να 

υφίσταται. 

   

  (2) Η διασυνοριακή συγχώνευση, σε περίπτωση 

συγχώνευσης κατά την έννοια της παραγράφου (β) 

της ερμηνείας του όρου αυτού που περιλαμβάνεται 

στο άρθρο 201Θ,  παράγει, από την ημερομηνία 

που προβλέπεται στο άρθρο 201ΙΗ, τα εξής 

αποτελέσματα:  

   

  (α)  Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού 

των συγχωνευόμενων εταιρειών 

μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία∙  

   

  (β)    οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών 
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γίνονται μέτοχοι της νέας εταιρείας∙  

   

  (γ)   οι συγχωνευόμενες εταιρείες παύουν να 

υφίστανται. 

   

  (3) Η κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη 

διασυνοριακή συγχώνευση τηρεί τις διατυπώσεις 

που τυχόν απαιτούνται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου ή με βάση τη νομοθεσία στην οποία 

υπόκειται οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες 

κεφαλαιουχικές μη κυπριακές εταιρείες, αναφορικά 

με το δικαίωμα αντίθεσης έναντι τρίτων ως προς τη 

μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εισφέρουν οι 

συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

   

  (4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συγχωνευόμενων κεφαλαιουχικών εταιρειών που 

απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή από σχέσεις 

εργασίας τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής 

συγχώνευσης μεταφέρονται λόγω της έναρξης της 

ισχύος της διασυνοριακής αυτής συγχώνευσης, 

στην κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από 

την διασυνοριακή συγχώνευση, από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής 

συγχώνευσης. 
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  (5) Μετοχές της απορροφώσας εταιρείας δεν 

ανταλλάσσονται έναντι μετοχών της 

απορροφούμενης εταιρείας, τις οποίες κατέχει:  

(α) είτε η ίδια η απορροφώσα εταιρεία ή 

πρόσωπο που ενεργεί εξ ιδίου ονόματος 

αλλά για λογαριασμό της εταιρείας∙  

   

  (β)  είτε η απορροφούμενη εταιρεία ή πρόσωπο 

που ενεργεί εξ ιδίου ονόματος, αλλά για 

λογαριασμό της εταιρείας. 

  

 Απλουστευμένες 

διατυπώσεις. 
201KΒ.-(1) ΄Οταν διασυνοριακή συγχώνευση με 

απορρόφηση πραγματοποιείται από κυπριακή 

εταιρεία, η οποία κατέχει όλες τις μετοχές και όλους 

τους άλλους τίτλους που παρέχουν δικαίωμα 

ψήφου στη γενική συνέλευσή της ή των 

απορροφούμενων εταιρειών:  

   

  (α)  δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παραγράφων (β), (γ) και (ε) του άρθρου 

201ΙΒ, το άρθρο 201ΙΕ και η παράγραφος 

(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 201ΚΑ∙ και 

   

  (β)  το εδάφιο (1) του άρθρου 201ΙΣΤ δεν 

εφαρμόζεται ως προς την ή τις 

απορροφούμενες εταιρείες. 
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  (2) ΄Οταν διασυνοριακή συγχώνευση με 

απορρόφηση πραγματοποιείται από κεφαλαιουχική 

εταιρεία άλλου κράτους μέλους, η οποία κατέχει 

όλες τις μετοχές και όλους τους άλλους τίτλους που 

παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευσή 

της ή των απορροφούμενων εταιρειών:  

   

  (α)  δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5, 

στοιχεία β), γ) και ε), του άρθρου 8 και του 

άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 

οδηγίας 2005/56/ΕΚ∙ και 

   

  (β)  το άρθρο 9 παράγραφος 1 της Οδηγίας 

2005/56/ΕΚ, δεν εφαρμόζεται ως προς την ή 

τις απορροφούμενες εταιρείες. 

   

 Συμμετοχή των 

εργαζομένων. 
201ΚΓ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 

(2), η κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη 

διασυνοριακή συγχώνευση υπόκειται στην 

ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την τυχόν 

συμμετοχή των εργαζομένων στο κράτος μέλος στο 

οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο της γραφείο. 

   

  

 

(2) Η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την τυχόν 

συμμετοχή των εργαζομένων στο κράτος μέλος στο 

οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της 
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277(Ι) του 2004. 

κεφαλαιουχικής εταιρείας που προκύπτει από τη 

διασυνοριακή συγχώνευση δεν έχει εφαρμογή στις 

περιπτώσεις όπου τουλάχιστον μία από τις 

συγχωνευόμενες κεφαλαιουχικές εταιρείες έχει, κατά 

το εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης του 

σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης όπως 

προβλέπει, σε περίπτωση συγχωνευόμενης 

κυπριακής εταιρείας, το άρθρο 201ΙΓ και, σε 

περίπτωση συγχωνευόμενης εταιρείας άλλου 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ, μέσο αριθμό 

εργαζομένων άνω των 500 και λειτουργεί με 

κανόνες συμμετοχής των εργαζομένων, σε 

περίπτωση συγχωνευόμενης κυπριακής εταιρείας, 

κατά τον ορισμό του όρου «συμμετοχή» που 

περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του περί της 

Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας όσον αφορά τον Ρόλο των Εργαζομένων 

Νόμου και, σε περίπτωση συγχωνευόμενης 

εταιρείας άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο 

ια), της Οδηγίας 2001/86/ΕΚ, ή εφόσον η εθνική 

νομοθεσία που διέπει την κεφαλαιουχική εταιρεία 

που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση: 

   

  (α)     δεν  προβλέπει  για  τουλάχιστον  το  ίδιο 

επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων 

όπως ισχύει στις οικείες συγχωνευόμενες 

κεφαλαιουχικές εταιρείες, το οποίο 

εκφράζεται με την αναλογία των 

εκπροσώπων των εργαζομένων μεταξύ των 
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μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των 

οικείων επιτροπών τους ή της ομάδας που 

διευθύνει τις παραγωγικές μονάδες της 

επιχείρησης, εφόσον προβλέπεται η εν λόγω 

εκπροσώπηση∙ ή 

   

  (β)  δεν προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι στις 

εγκαταστάσεις της κεφαλαιουχικής εταιρείας 

που προκύπτει  από τη διασυνοριακή 

συγχώνευση, οι οποίες βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη, μπορούν να ασκούν τα ίδια 

δικαιώματα συμμετοχής με αυτά που 

απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι που 

απασχολούνται στο κράτος μέλος όπου 

βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της 

κεφαλαιουχικής εταιρείας που προκύπτει 

από τη διασυνοριακή συγχώνευση. 

   

  (3) Στην περίπτωση του εδαφίου (2), η συμμετοχή 

των εργαζομένων στην κεφαλαιουχική εταιρεία που 

προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, 

καθώς και ο ρόλος τους κατά τον καθορισμό των 

αντίστοιχων δικαιωμάτων υπόκεινται, κατ’ αναλογία 

και με την επιφύλαξη των εδαφίων (4) μέχρι (7), στη 

Δημοκρατία στις αρχές και τους κανόνες του 

άρθρου 12, παράγραφοι 2, 3 και 4 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2157/2001, καθώς και στις εξής διατάξεις 

του περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας, όσον αφορά τον Ρόλο των 

Εργαζομένων Νόμου του 2004: 
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  (α)       τα  άρθρα 5,  6,  7  και  τα εδάφια (1), (2), 

(3), την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) και 

το εδάφιο (7) του άρθρου 8.  

   

  (β)     το εδάφιο (1), τις παραγράφους (α), (ζ) και 

(η) του εδαφίου (2) και το εδάφιο (3) του 

άρθρου 9. 

   

  (γ)       το άρθρο 10∙ 

   

  (δ)       το εδάφιο (2) του άρθρου 4∙ 

   

  (ε)    το εδάφιο (1) και την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 11∙ 

   

  (στ)      τα άρθρα 16, 18, 19 και 20. 

   

  (4) Σχετικά με τις αρχές και τους κανόνες που 

καθορίζονται στο εδάφιο (3):  

   

  (α)   Τα σχετικά όργανα των συγχωνευόμενων 

εταιρειών δύνανται να επιλέξουν, χωρίς 

καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση, να 
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υπαχθούν απευθείας στις διατάξεις 

αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή που 

προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 15 

του περί της Συμπλήρωσης του 

Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων 

Νόμου και να συμμορφωθούν από την 

ημερομηνία της καταχώρισης κατά το άρθρο 

201Κ∙ 

   

  (β)      η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δύναται να 

αποφασίσει με πλειοψηφία των δυο τρίτων 

των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον 

τα δύο τρίτα των εργαζομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των 

μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους σε 

τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη, να 

μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να 

τερματίσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη 

αρχίσει και να βασιστεί στους κανόνες 

συμμετοχής που ισχύουν στο κράτος μέλος 

στο οποίο θα βρίσκεται το εγγεγραμμένο 

γραφείο της κεφαλαιουχικής εταιρείας που 

προκύπτει από τη συγχώνευση∙ 

   

  (γ)       εάν   σε   μία   από   τις   συγχωνευόμενες 

κεφαλαιουχικές εταιρείες οι εκπρόσωποι των 

εργαζομένων αποτελούν τουλάχιστον το ένα 

τρίτο του διοικητικού συμβουλίου, το 

ποσοστό των εκπροσώπων των 
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εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο της 

κεφαλαιουχικής εταιρείας που προκύπτει 

από τη συγχώνευση, δε δύναται σε καμία 

περίπτωση να περιορισθεί σε ποσοστό 

μικρότερο του ενός τρίτου. 

   

  (5) Η επέκταση των δικαιωμάτων συμμετοχής των 

εργαζομένων της κεφαλαιουχικής εταιρείας που 

προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, οι 

οποίοι απασχολούνται σε άλλα κράτη μέλη, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) 

του άρθρου αυτού, δεν συνεπάγεται για τα κράτη 

μέλη που έχουν προκρίνει την επέκταση αυτή την 

υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τους εν λόγω 

εργαζομένους κατά τον υπολογισμό του ύψους των 

κατωτάτων ορίων του εργατικού δυναμικού που 

δημιουργούν δικαιώματα συμμετοχής βάσει της 

εθνικής νομοθεσίας. 

   

  (6) ΄Οταν τουλάχιστον μία από τις συγχωνευόμενες 

κεφαλαιουχικές εταιρείες λειτουργεί υπό καθεστώς 

συμμετοχής των εργαζομένων και η κεφαλαιουχική 

εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή 

συγχώνευση διέπεται από τέτοιο καθεστώς 

σύμφωνα με τους κανόνες του εδαφίου (2), η 

εταιρεία αυτή λαμβάνει υποχρεωτικά νομική μορφή 

που επιτρέπει την άσκηση των δικαιωμάτων 

συμμετοχής. 
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  (7) ΄Οταν η κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει 

από τη διασυνοριακή συγχώνευση λειτουργεί υπό 

καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, 

υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσει, για τρία έτη από την έναρξη της ισχύος 

της διασυνοριακής συγχώνευσης, την προστασία 

των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων 

στην περίπτωση μεταγενέστερων εγχώριων 

συγχωνεύσεων, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογίαν τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου.   

   

 Ισχύς. 201ΚΔ. Διασυνοριακή συγχώνευση που έχει αρχίσει 

να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 

201ΙΘ δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη. 

   

 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.281-2007 

/ΦΜ 
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