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Οδηγια 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του συµβουλιου της2 1ης Απριλίου 
2004 σχετικάµε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
για τον ΕΟΧ) 

  Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 142 της 30/04/2004 σ. 0012 - 0023 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT,    
FI, SV)  

 

Οδηγια 2004/25/EK Του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συµβουλιου της 21ης Απριλίου 2004 
σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

TO EYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 
παράγραφος 1, 

την πρόταση της Επιτροπής(1), 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3), 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της συνθήκης είναι απαραίτητος ο 
συντονισµός των εγγυήσεων που απαιτούν τα κράτη µέλη, για την προστασία των συµφερόντων τόσο 
των εταίρων όσο και των τρίτων, από τις εταιρείες που υπάγονται στο δίκαιο ενός κράτους µέλους και 
των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ενός κράτους 
µέλους, ούτως ώστε οι εγγυήσεις αυτές να καταστούν ισοδύναµες σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

(2) Είναι αναγκαίο να προστατεύονται τα συµφέροντα των κατόχων τίτλων εταιρειών που διέπονται 
από το δίκαιο ενός κράτους µέλους, όταν οι εταιρείες αυτές αποτελούν αντικείµενο δηµόσιας 
προσφοράς εξαγοράς ή µεταβίβασης του ελέγχου τους και τουλάχιστον ένα µέρος των τίτλων τους 
είναι εισηγµένο προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους. 

(3) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί, σε κοινοτική κλίµακα, σαφήνεια και διαφάνεια ως προς τα 
διακανονιστέα νοµικά ζητήµατα σε περιπτώσεις δηµόσιων προσφορών εξαγοράς και να αποφεύγονται 
οι στρεβλώσεις στις µορφές αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων εντός της Κοινότητας λόγω αυθαίρετων 
διαφορών στις αντιλήψεις όσον αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση. 

(4) Λαµβάνοντας υπόψη τους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος που εξυπηρετούν οι κεντρικές τράπεζες 
των κρατών µελών, φαίνεται αδιανόητο ότι θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο δηµόσιων προσφορών 
εξαγοράς. ∆εδοµένου ότι, για ιστορικούς λόγους, ορισµένες από αυτές τις κεντρικές τράπεζες έχουν 
τους τίτλους τους εισηγµένους σε οργανωµένες αγορές κρατών µελών, επιβάλλεται να εξαιρεθούν 
ρητά από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

(5) Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να ορίσει µία ή περισσότερες αρχές που θα εποπτεύουν τις 
διεπόµενες από την παρούσα οδηγία πτυχές των προσφορών και θα εξασφαλίζουν ότι οι 
συµµετέχοντες σε δηµόσιες προσφορές εξαγοράς συµµορφώνονται µε τους κανόνες που θεσπίζονται 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Όλες αυτές οι αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους. 

(6) Οι ρυθµίσεις για την εξαγορά, προκειµένου να είναι αποτελεσµατικές, θα πρέπει να είναι ευέλικτες 
και να επιτρέπουν την αντιµετώπιση νέων δεδοµένων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπουν τη 
δυνατότητα εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων. Ωστόσο, κατά την εφαρµογή θεσπισµένων κανόνων ή 
εξαιρέσεων ή κατά την παραχώρηση παρεκκλίσεων, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να τηρούν ορισµένες 
γενικές αρχές. 

(7) Αυτόνοµα όργανα θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν εποπτεία. 

(8) Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, και ιδίως το δικαίωµα για δίκαιη δίκη, οι 
αποφάσεις εποπτεύουσας αρχής θα πρέπει να µπορούν να ελέγχονται από ανεξάρτητο δικαστήριο, 
όταν συντρέχουν οι κατάλληλες περιστάσεις. Εντούτοις, θα πρέπει να επαφίεται στα κράτη µέλη να 
προσδιορίζουν κατά πόσον θα πρέπει να χορηγούνται δικαιώµατα των οποίων θα είναι δυνατή η 
επίκληση στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, είτε πρόκειται για διαδικασίες κατά της 
εποπτεύουσας αρχής είτε για διαδικασίες µεταξύ µετεχόντων σε προσφορά. 
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(9) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των κατόχων 
τίτλων, ιδίως των κατόχων µειοψηφουσών συµµετοχών, µετά την απόκτηση του ελέγχου των 
εταιρειών τους. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία αυτή, επιβάλλοντας στο 
πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει τον έλεγχο µιας εταιρείας την υποχρέωση να απευθύνει προσφορά 
σε όλους τους κατόχους τίτλων της εν λόγω εταιρείας για την εξαγορά του συνόλου των συµµετοχών 
τους σε δίκαιη τιµή, σύµφωνα µε κοινό ορισµό. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίζουν νέα µέσα προστασίας των συµφερόντων των κατόχων τίτλων, όπως η υποχρέωση υποβολής 
µερικής προσφοράς στις περιπτώσεις που ο προσφέρων δεν αποκτά τον έλεγχο της εταιρείας ή η 
υποχρέωση υποβολής προσφοράς ταυτόχρονα µε την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας. 

(10) Η υποχρέωση υποβολής προσφοράς προς όλους τους κατόχους τίτλων δεν θα πρέπει να 
εφαρµόζεται στους κατόχους συµµετοχών που εξασφαλίζουν τον έλεγχο µιας εταιρείας που υφίστανται 
ήδη, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εθνικής νοµοθεσίας για τη µεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. 

(11) Η υποχρέωση υποβολής προσφοράς δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται για την απόκτηση τίτλων οι 
οποίοι δεν παρέχουν δικαίωµα ψήφου σε τακτικές γενικές συνελεύσεις µετόχων. Ωστόσο, τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν ότι η υποχρέωση υποβολής προσφοράς προς 
όλους τους κατόχους τίτλων δεν αφορά µόνον τους τίτλους οι οποίοι παρέχουν δικαίωµα ψήφου αλλά 
και τους τίτλους οι οποίοι προσφέρουν δικαίωµα ψήφου µόνον σε ειδικές περιπτώσεις ή και τους 
τίτλους οι οποίοι δεν παρέχουν δικαίωµα ψήφου. 

(12) Για να περιορισθεί η δυνατότητα εκµετάλλευσης εµπιστευτικών πληροφοριών από τους κατόχους 
τους, θα πρέπει να απαιτείται από τον προσφέροντα να ανακοινώνει το συντοµότερο δυνατό την 
απόφασή του για υποβολή προσφοράς και να ενηµερώνει την εποπτική αρχή σχετικά µε την 
προσφορά. 

(13) Οι κάτοχοι τίτλων θα πρέπει να ενηµερώνονται κατάλληλα για τους όρους της προσφοράς µέσω 
ενός εγγράφου προσφοράς. Κατάλληλη πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται και στους εκπροσώπους 
του προσωπικού της εταιρείας, ή, ελλείψει αυτών, απευθείας στο προσωπικό. 

(14) Ο χρόνος ο οποίος παρέχεται για την αποδοχή της προσφοράς θα πρέπει να ρυθµισθεί. 

(15) Οι εποπτικές αρχές, για να µπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ικανοποιητικά, θα πρέπει, ανά 
πάσα στιγµή, να µπορούν να απαιτούν από τους µετέχοντες στην προσφορά να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά µε τον εαυτό τους, και θα πρέπει να συνεργάζονται µε τις άλλες αρχές εποπτείας 
των κεφαλαιαγορών και να τους παρέχουν πληροφορίες αµελλητί, µε αποδοτικό και αποτελεσµατικό 
τρόπο. 

(16) Για να αποφεύγονται οι πράξεις οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε µαταίωση της προσφοράς, θα 
πρέπει να περιορισθούν οι εξουσίες του συµβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας όσον αφορά τη 
διενέργεια πράξεων εξαιρετικού χαρακτήρα, χωρίς να παρακωλύεται αδικαιολόγητα η υπό εξαγορά 
εταιρεία στην άσκηση των κανονικών της επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

(17) Το συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας θα πρέπει να είναι υποχρεωµένο να δηµοσιεύει έγγραφο 
το οποίο θα περιλαµβάνει την γνώµη του σχετικά µε την προσφορά, και τους λόγους στους οποίους 
βασίζεται η γνώµη αυτή, συµπεριλαµβανοµένων των απόψεών του ως προς τις επιπτώσεις της 
εφαρµογής της στο σύνολο των συµφερόντων της εταιρείας, και ειδικότερα στην απασχόληση. 

(18) Προκειµένου να ενισχυθούν η αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων διατάξεων σε θέµατα 
ελεύθερης διαπραγµάτευσης τίτλων των εταιρειών που καλύπτει η παρούσα οδηγία και η ελεύθερη 
άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου, είναι σηµαντικό οι διαρθρώσεις και οι µηχανισµοί άµυνας που 
προβλέπονται από τις εν λόγω εταιρείες να είναι διαφανείς και να παρουσιάζονται τακτικά µε εκθέσεις 
στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. 

(19) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε 
προσφέρων έχει τη δυνατότητα να αποκτά συµφέροντα πλειοψηφίας σε άλλες εταιρείες και να ασκεί 
πλήρως τον έλεγχό τους. Προς τούτο, περιορισµοί στη µεταβίβαση τίτλων, περιορισµοί στα δικαιώµατα 
ψήφου, ειδικά δικαιώµατα διορισµού και δικαιώµατα πολλαπλής ψήφου θα πρέπει να αίρονται ή να 
αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του παρεχοµένου χρόνου αποδοχής της προσφοράς ή όταν η γενική 
συνέλευση των µετόχων αποφασίζει σχετικά µε αµυντικά µέτρα ή επί τροποποιήσεων του 
καταστατικού ή σχετικά µε την αποµάκρυνση ή τον διορισµό µελών του συµβουλίου κατά την πρώτη 
γενική συνέλευση των µετόχων µετά την εκπνοή της προσφοράς. Όταν οι κάτοχοι των τίτλων έχουν 
υποστεί ζηµία λόγω της άρσης των δικαιωµάτων, θα πρέπει να προβλέπεται δίκαιη αποζηµίωση 
σύµφωνα µε τις τεχνικές διευθετήσεις που καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 
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(20) Όλα τα ειδικά δικαιώµατα που κατέχουν κράτη µέλη σε εταιρείες θα πρέπει να εξετάζονται στο 
πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων και των σχετικών διατάξεων της συνθήκης. Τα 
ειδικά δικαιώµατα που κατέχουν κράτη µέλη σε εταιρείες και τα οποία προβλέπονται στο ιδιωτικό ή 
δηµόσιο εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να εξαιρούνται από τον κανόνα εξουδετέρωσης των µέτρων αµύνης ( 
«breakthrough» ), εάν είναι συµβατά µε τη συνθήκη. 

(21) Λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες διαφορές στους µηχανισµούς και τις δοµές του εταιρικού 
δικαίου των κρατών µελών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να µην απαιτούν από 
εταιρείες εγκατεστηµένες στην επικράτειά τους να εφαρµόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που 
περιορίζουν τις εξουσίες του συµβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τη διάρκεια του παρεχοµένου 
χρόνου αποδοχής προσφοράς, καθώς και τις διατάξεις που καθιστούν άκυρους τους περιορισµούς που 
προβλέπονται στο καταστατικό ή σε ειδικές συµφωνίες. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη θα 
πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπουν στις εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες στην επικράτειά τους να 
επιλέγουν, µε δυνατότητα ανάκλησης της επιλογής, εάν θα εφαρµόσουν αυτές τις διατάξεις. Με την 
επιφύλαξη των διεθνών συµφωνιών στις οποίες είναι µέρος η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να µην απαιτούν από εταιρείες, οι οποίες εφαρµόζουν αυτές τις 
διατάξεις σύµφωνα µε τις προαιρετικές διευθετήσεις, να τις εφαρµόζουν όταν οι εταιρείες αυτές 
αποτελούν αντικείµενο προσφορών που προέρχονται από εταιρείες οι οποίες δεν εφαρµόζουν τις ίδιες 
διατάξεις συνεπεία της χρήσης αυτών των προαιρετικών διευθετήσεων. 

(22) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες που να καλύπτουν τη δυνατότητα έκπτωσης µιας 
προσφοράς, το δικαίωµα του προσφέροντος να αναθεωρήσει την προσφορά του, τη δυνατότητα 
υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών για τους τίτλους µιας εταιρείας, την κοινολόγηση του 
αποτελέσµατος της προσφοράς, καθώς και το αµετάκλητο της προσφοράς και τους επιτρεπόµενους 
όρους. 

(23) Η κοινολόγηση των πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους του προσωπικού 
του προσφέροντος και της υπό εξαγορά εταιρείας θα πρέπει να διέπονται από τις προσήκουσες εθνικές 
διατάξεις, και ιδίως εκείνες που θεσπίσθηκαν κατ' εφαρµογή της οδηγίας 94/45/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 22ας Σεπτεµβρίου 1994 , σχετικά µε τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή µιας 
διαδικασίας σε επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό να ενηµερώνονται 
οι εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη τους(4), της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998 , για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τις οµαδικές 
απολύσεις(5), της οδηγίας 2001/86/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001 , για τη συµπλήρωση 
του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζοµένων(6)και της 
οδηγίας 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002 , περί 
θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενηµερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα - Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την 
εκπροσώπηση των εργαζοµένων(7). Ωστόσο, θα πρέπει να παρέχεται στους εργαζοµένους των οικείων 
εταιρειών, ή στους εκπροσώπους τους, η δυνατότητα να εκφέρουν τη γνώµη τους ως προς τις 
προβλεπόµενες επιπτώσεις της προσφοράς στην απασχόληση. Με την επιφύλαξη των κανόνων της 
οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003 , για 
τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της 
αγοράς (κατάχρηση αγοράς)(8), τα κράτη µέλη µπορούν πάντοτε να εφαρµόζουν ή να θεσπίζουν 
εθνικές διατάξεις σχετικά µε την κοινολόγηση πληροφοριών και τις διαβουλεύσεις µε τους 
εκπροσώπους των εργαζοµένων της προσφέρουσας εταιρείας πριν από την υποβολή προσφοράς. 

(24) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι δυνατό σε έναν 
προσφέροντα ο οποίος έχει αποκτήσει, ύστερα από δηµόσια προσφορά εξαγοράς, ένα ορισµένο 
ποσοστό του κεφαλαίου µιας εταιρείας που παρέχει δικαιώµατα ψήφου, να υποχρεώνει τους κατόχους 
των εναποµενόντων τίτλων να του πωλήσουν τους τίτλους τους. Παροµοίως, όταν ένας προσφέρων 
έχει αποκτήσει, ύστερα από δηµόσια προσφορά εξαγοράς, ένα ορισµένο ποσοστό του κεφαλαίου µιας 
εταιρείας που παρέχει δικαιώµατα ψήφου, οι κάτοχοι των εναποµενόντων τίτλων θα πρέπει να είναι σε 
θέση να απαιτούν από αυτόν να αγοράσει τους τίτλους τους. Αυτές οι διαδικασίες υποχρεωτικής 
αποχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο υπό ειδικές συνθήκες που 
συνδέονται µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς. Τα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίσουν να 
εφαρµόζουν εθνικούς κανόνες για τις διαδικασίες υποχρεωτικής αποχώρησης και υποχρεωτικής 
εξαγοράς υπό άλλες συνθήκες. 

(25) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, και συγκεκριµένα ο προσδιορισµός των 
ελάχιστων κατευθυντήριων γραµµών για τη διεξαγωγή δηµόσιων προσφορών εξαγοράς και η 
εξασφάλιση επαρκούς προστασίας στους κατόχους τίτλων σε ολόκληρη την Κοινότητα, δεν µπορούν 
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη επειδή υπάρχει ανάγκη διαφάνειας και ασφάλειας του 
δικαίου όταν η εξαγορά ή η απόκτηση ελέγχου έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και µπορούν, συνεπώς, 
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λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, 
η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία 
επίσης ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. 

(26) Η έκδοση οδηγίας αποτελεί την κατάλληλη διαδικασία για τη θέσπιση ενός πλαισίου το οποίο 
καθορίζει ορισµένες κοινές αρχές και έναν περιορισµένο αριθµό γενικών απαιτήσεων τις οποίες τα 
κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν, µέσω λεπτοµερέστερων κανόνων, σύµφωνα µε τα εθνικά τους 
συστήµατα και τις συνήθεις πρακτικές τους. 

(27) Ωστόσο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέψουν κυρώσεις για οποιαδήποτε παράβαση των 
εθνικών διατάξεων οι οποίες µεταφέρουν την παρούσα οδηγία στο εθνικό δίκαιο. 

(28) Ενδέχεται να απαιτούνται από καιρού εις καιρό µέτρα τεχνικής καθοδήγησης και εφαρµογής για 
τους κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις 
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Για ορισµένες διατάξεις, η Επιτροπή θα πρέπει, εποµένως, να διαθέτει 
την εξουσία να θεσπίζει µέτρα εφαρµογής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν τροποποιούν τα ουσιώδη 
στοιχεία της παρούσας οδηγίας και ότι η Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία, αφού λάβει τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών που 
συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής(9). Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ 
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 , για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(10)και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη δήλωση της 
Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας περί χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Για τις άλλες διατάξεις, επιβάλλεται να ανατεθεί σε 
επιτροπή επαφών το καθήκον να επικουρεί τα κράτη µέλη και τις εποπτικές αρχές κατά την εφαρµογή 
της παρούσας οδηγίας και να συµβουλεύει την Επιτροπή, εάν είναι αναγκαίο, για προσθήκες ή 
τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία. Στο έργο της αυτό, η επιτροπή επαφών µπορεί να χρησιµοποιεί 
τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη µέλη βάσει της παρούσας οδηγίας σχετικά µε τις 
δηµόσιες προσφορές εξαγοράς που έχουν υποβληθεί στις οργανωµένες αγορές τους. 

(29) Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία προς µια δίκαιη και ισόρροπη εναρµόνιση των 
κανόνων σχετικά µε τις εξαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
σε θέση να υποβάλλει προτάσεις για την έγκαιρη αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

1.Η παρούσα οδηγία καθορίζει µέτρα συντονισµού που αφορούν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις, κώδικες πρακτικών και άλλες διευθετήσεις των κρατών µελών, 
συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων που έχουν θεσπισθεί από οργανισµούς επίσηµα 
εξουσιοδοτηµένους να ρυθµίζουν τις αγορές (στο εξής: «κανόνες» ), σχετικά µε τις δηµόσιες 
προσφορές εξαγοράς για την απόκτηση τίτλων εταιρείας διεπόµενης από το δίκαιο κράτους µέλους, 
εφόσον το σύνολο ή ένα µέρος των τίτλων αυτών είναι εισηγµένο για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη 
αγορά κατά την έννοια της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ(11)σε ένα ή σε περισσότερα κράτη µέλη (στο εξής: 
«οργανωµένη αγορά» ). 

2.Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς τίτλων εκδιδόµενων από 
εταιρίες που έχουν ως αντικείµενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων παρεχόµενων από το κοινό και 
λειτουργούν βάσει της αρχής του καταµερισµού των κινδύνων και τα µερίδια των οποίων, κατόπιν 
αιτήµατος του κατόχου τους, επαναγοράζονται ή εξαργυρώνονται, άµεσα ή έµµεσα, από τα 
περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών. Οι ενέργειες που επιχειρούν οι εταιρείες αυτές για να 
εξασφαλίσουν ότι η χρηµατιστηριακή αξία των µεριδίων τους δεν θα αποκλίνει σηµαντικά από την 
καθαρή αξία του ενεργητικού τους, λογίζονται ισοδύναµες µε επαναγορά ή εξαργύρωση. 

3.Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει σε δηµόσιες προσφορές εξαγοράς για τίτλους που εκδίδονται από τις 
κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 
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1.Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

α) «δηµόσια προσφορά εξαγοράς» ή «προσφορά» : δηµόσια προσφορά (εκτός προσφοράς εκ µέρους 
της ίδιας της υπό εξαγορά εταιρείας) απευθυνόµενη στους κατόχους τίτλων µιας εταιρείας για την 
απόκτηση του συνόλου ή µέρους των τίτλων αυτών, ανεξάρτητα αν η προσφορά είναι υποχρεωτική ή 
εθελούσια, υπό την προϋπόθεση ότι έπεται της απόκτησης ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή ότι 
αποσκοπεί σε αυτήν, βάσει του εθνικού δικαίου· 

β) «υπό εξαγορά εταιρεία» : η εταιρεία οι τίτλοι της οποίας αποτελούν αντικείµενο προσφοράς· 

γ) «προσφέρων» : κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που προβαίνει σε 
προσφορά· 

δ) «πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση» : τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συνεργάζονται µε 
τον προσφέροντα ή µε την υπό εξαγορά εταιρεία, βάσει ρητής ή σιωπηρής, προφορικής ή γραπτής 
συµφωνίας, η οποία έχει ως σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή τη 
µαταίωση της επιτυχούς έκβασης της προσφοράς· 

ε) «τίτλοι» : οι κινητές αξίες που ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου σε µια εταιρεία· 

στ) «µετέχοντες στην προσφορά» : ο προσφέρων, τα µέλη του συµβουλίου του προσφέροντος, εάν ο 
προσφέρων είναι εταιρεία, η υπό εξαγορά εταιρεία, οι κάτοχοι τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και τα 
µέλη του συµβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση 
µε τους µετέχοντες· 

ζ) «τίτλοι µε δικαίωµα πολλαπλής ψήφου» : οι τίτλοι που περιλαµβάνονται σε διακριτή και ξεχωριστή 
κατηγορία και που έκαστος δίνει δικαίωµα σε περισσότερες της µιας ψήφους. 

2.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο δ) τα πρόσωπα που ελέγχονται από άλλο πρόσωπο 
κατά την έννοια του άρθρου 87 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ(12), θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν 
σε συνεννόηση τόσο µε αυτό το άλλο πρόσωπο όσο και µεταξύ τους. 

Άρθρο 3 

Γενικές αρχές 

1.Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την τήρηση 
των ακόλουθων αρχών: 

α) όλοι οι κάτοχοι των τίτλων µιας υπό εξαγορά εταιρείας της ίδιας κατηγορίας πρέπει να τυγχάνουν 
ισότιµης µεταχείρισης· επιπλέον, εάν ένα πρόσωπο αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας, οι λοιποί 
κάτοχοι τίτλων πρέπει να προστατεύονται· 

β) οι κάτοχοι των τίτλων µιας υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο και 
ενηµέρωση, προκειµένου να µπορούν να καταλήξουν σε απόφαση για την προσφορά ύστερα από 
κατάλληλη πληροφόρηση. Όταν παρέχει συµβουλές στους κατόχους τίτλων, το συµβούλιο της υπό 
εξαγοράς εταιρείας πρέπει να διατυπώνει γνώµη ως προς τις επιπτώσεις της εφαρµογής της προσφοράς 
στην απασχόληση, τους όρους απασχόλησης και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας· 

γ) το συµβούλιο µιας υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να ενεργεί προς το συµφέρον της εταιρείας εν τω 
συνόλω της και δεν πρέπει να αφαιρεί από τους κατόχους τίτλων τη δυνατότητα να αποφασίζουν για 
το αξιόλογο της προσφοράς· 

δ) δεν επιτρέπεται η δηµιουργία τεχνητών αγορών των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, της 
προσφέρουσας εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που έχει σχέση µε την προσφορά κατά 
τρόπο που να οδηγεί σε τεχνητή αύξηση ή µείωση της αξίας των τίτλων αυτών και σε στρέβλωση της 
οµαλής λειτουργίας των αγορών· 

ε) ο προσφέρων, πριν να ανακοινώσει προσφορά, πρέπει να εξασφαλίζει ότι µπορεί να τηρήσει την 
υποχρέωσή του να καταβάλει πλήρως το αντάλλαγµα τοις µετρητοίς, εφόσον έχει προσφερθεί τέτοιο 
αντάλλαγµα, και να έχει λάβει όλα τα εύλογα µέτρα για να εξασφαλίσει την καταβολή κάθε άλλου 
είδους ανταλλάγµατος· 

στ) η άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας δεν πρέπει να παρακωλύεται, λόγω 
προσφοράς για τους τίτλους της, πέρα από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα. 

2.Για τον σκοπό της τήρησης των αρχών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη: 
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α) εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που θεσπίζονται µε την παρούσα οδηγία· 

β) µπορούν να προβλέπουν πρόσθετους όρους και αυστηρότερες διατάξεις από τα προβλεπόµενα στην 
παρούσα οδηγία για τη ρύθµιση των προσφορών. 

Άρθρο 4 

Εποπτική αρχή και εφαρµοστέο δίκαιο 

1.Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εποπτεία της προσφοράς, για 
τους σκοπούς των κανόνων που θεσπίζουν ή εισάγουν δυνάµει της παρούσας οδηγίας. Οι αρχές που 
ορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι είτε δηµόσιες αρχές είτε ενώσεις είτε ιδιωτικοί οργανισµοί που 
αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο ή από τις δηµόσιες αρχές που έχουν ρητά εξουσιοδοτηθεί, για τον 
σκοπό αυτό, από το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τον ορισµό 
της αρχής ή των αρχών και διευκρινίζουν κάθε ενδεχόµενη κατανοµή αρµοδιοτήτων. Τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν ότι αυτές οι αρχές ασκούν τα καθήκοντά τους αµερόληπτα και ανεξάρτητα από όλους 
τους µετέχοντες στην προσφορά. 

2.α) Η αρµόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς είναι η αρχή του κράτους µέλους στο οποίο έχει 
την καταστατική της έδρα η υπό εξαγορά εταιρεία, εφόσον οι τίτλοι της είναι εισηγµένοι προς 
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σ' αυτό το κράτος µέλος. 

β) Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας δεν είναι εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη 
αγορά στο κράτος µέλος στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα, η αρµόδια αρχή για την εποπτεία 
της προσφοράς είναι η αρχή του κράτους µέλους στην οργανωµένη αγορά του οποίου είναι εισηγµένοι 
προς διαπραγµάτευση οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας. 

Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας είναι εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά 
σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, η αρµόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς είναι η αρχή του 
κράτους µέλους στην οργανωµένη αγορά του οποίου έχουν εισαχθεί πρώτα οι τίτλοι προς 
διαπραγµάτευση. 

γ) Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας έχουν εισαχθεί πρώτα προς διαπραγµάτευση σε 
οργανωµένες αγορές δύο ή περισσότερων κρατών µελών ταυτοχρόνως, η υπό εξαγορά εταιρεία 
προσδιορίζει ποια από τις εποπτικές αρχές αυτών των κρατών µελών είναι η αρµόδια αρχή για την 
εποπτεία της προσφοράς, κοινοποιώντας αυτές τις οργανωµένες αγορές και τις εποπτικές αρχές τους 
την πρώτη ηµέρα της συναλλαγής. 

Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας είναι ήδη εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες 
αγορές δύο ή περισσότερων κρατών µελών κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 και είχαν εισαχθεί ταυτοχρόνως, οι εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών µελών 
συµφωνούν ποια αρχή, µεταξύ αυτών, είναι η αρµόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς εντός 
τεσσάρων εβδοµάδων από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1. Άλλως, η 
υπό εξαγορά εταιρεία προσδιορίζει ποια από τις αρχές αυτές είναι η αρµόδια αρχή, την πρώτη ηµέρα 
της συναλλαγής µετά την εν λόγω προθεσµία των τεσσάρων εβδοµάδων. 

δ) Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δηµοσιοποιούνται οι αποφάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ). 

ε) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), τα θέµατα που άπτονται του 
ανταλλάγµατος µιας προσφοράς, ιδίως η τιµή, καθώς και τα θέµατα που άπτονται της διαδικασίας της 
προσφοράς, ιδίως η ενηµέρωση για την απόφαση του προσφέροντος να προβεί σε προσφορά, το 
περιεχόµενο του εγγράφου της προσφοράς και η κοινολόγηση της προσφοράς, ρυθµίζονται σύµφωνα 
µε τους κανόνες του κράτους µέλους της αρµόδιας αρχής. Σε θέµατα ενηµέρωσης που πρέπει να 
παρέχεται στους εργαζοµένους της υπό εξαγορά εταιρείας και σε θέµατα εταιρικού δικαίου, ιδίως όσον 
αφορά το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου το απαιτούµενο για την απόκτηση ελέγχου και τις 
παρεκκλίσεις από την υποχρέωση προσφοράς, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους το συµβούλιο 
της υπό εξαγορά εταιρείας έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ενέργειες ικανές να µαταιώσουν την 
προσφορά, οι εφαρµοστέοι κανόνες και η αρµόδια αρχή είναι οι κανόνες και η αρχή του κράτους 
µέλους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η υπό εξαγορά εταιρεία. 

3.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στο 
παρελθόν από τις εποπτικές αρχές τους, τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο. Οι πληροφορίες που 
καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο δεν µπορούν να κοινολογηθούν, σε κανένα πρόσωπο ή 
αρχή, παρά µόνο βάσει νοµοθετικών διατάξεων. 
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4.Οι εποπτικές αρχές των κρατών µελών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και οι λοιπές 
εποπτικές αρχές των κεφαλαιαγορών, ιδίως σύµφωνα µε την οδηγία 93/22/ΕΟΚ, την οδηγία 
2001/34/ΕΚ, την οδηγία 2003/6/ΕΚ και την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003 , σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται 
κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση, συνεργάζονται 
και ανταλλάσσουν πληροφορίες, οσάκις απαιτείται για την εφαρµογή των κανόνων που έχουν 
θεσπισθεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας, ιδίως στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
στοιχεία β), γ) και ε). Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µε τον τρόπο αυτόν, καλύπτονται από την 
υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου το οποίο ισχύει για τα πρόσωπα που 
απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν από τις εποπτικές αρχές οι οποίες λαµβάνουν τις 
πληροφορίες. Η συνεργασία περιλαµβάνει τη δυνατότητα να επιδίδονται τα νοµικά έγγραφα που είναι 
απαραίτητα για την επιβολή των µέτρων που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές όσον αφορά τις 
προσφορές, καθώς και άλλη σχετική συνδροµή που µπορεί ευλόγως να ζητηθεί από τις ενδιαφερόµενες 
εποπτικές αρχές για τους σκοπούς της διερεύνησης κάθε πραγµατικής ή καταγγελλόµενης παράβασης 
των κανόνων που έχουν θεσπισθεί ή εισαχθεί κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

5.Οι εποπτικές αρχές διαθέτουν όλες τις απαιτούµενες εξουσίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
τους, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το καθήκον να εξασφαλίζουν την τήρηση των θεσπισθέντων 
ή εισαχθέντων κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας κανόνων από τους µετέχοντες στην προσφορά. 

Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των γενικών αρχών του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη 
είναι δυνατόν να προβλέπουν, στους κανόνες που θεσπίζουν ή εισάγουν δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας, παρεκκλίσεις από αυτούς τους κανόνες: 

i) συµπεριλαµβάνοντας τις παρεκκλίσεις αυτές στους εθνικούς κανόνες τους, ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη οι συνθήκες που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο· ή/και 

ii) εξουσιοδοτώντας τις εποπτικές αρχές τους, οσάκις έχουν αρµοδιότητα, να παρεκκλίνουν από αυτούς 
τους εθνικούς κανόνες ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες που αναφέρονται στο σηµείο i) ή σε 
άλλες ειδικές συνθήκες· στην περίπτωση αυτή απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση. 

6.Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία των κρατών µελών να ορίζουν τις, δικαστικές ή άλλες 
αρχές, που είναι υπεύθυνες να επιλύουν τις διαφορές και να αποφαίνονται για παρατυπίες οι οποίες 
τυχόν διεπράχθησαν στη διαδικασία προσφοράς, ούτε την εξουσία των κρατών µελών να ρυθµίζουν 
εάν και υπό ποίες προϋποθέσεις οι µετέχοντες στην προσφορά έχουν δικαίωµα να προσφεύγουν σε 
διοικητική ή δικαστική διαδικασία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία που µπορεί να 
έχουν δικαστήρια κράτους µέλους να αρνούνται την εκδίκαση υποθέσεως και να αποφασίζουν εάν η 
συγκεκριµένη δίκη επηρεάζει ή όχι την έκβαση της προσφοράς. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
εξουσία των κρατών µελών να ορίζουν τη νοµική κατάσταση όσον αφορά την ευθύνη των εποπτικών 
αρχών, ή τις διαφορές µεταξύ των µετεχόντων στην προσφορά. 

Άρθρο 5 

Προστασία των µειοψηφούντων µετόχων, υποχρεωτική προσφορά, δίκαιη τιµή 

1.Εάν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, λόγω της απόκτησης από το ίδιο ή από πρόσωπα που ενεργούν 
σε συνεννόηση µαζί του, έχει στην κατοχή του τίτλους εταιρείας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 
παράγραφος 1, οι οποίοι, προστιθέµενοι στις τυχόν ήδη υπάρχουσες συµµετοχές του και στις 
συµµετοχές προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση µε αυτό, του παρέχουν, άµεσα ή έµµεσα, 
δεδοµένο ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου στην εν λόγω εταιρεία, µε το οποίο αποκτά τον έλεγχό της, τα 
κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο αυτό είναι υποχρεωµένο να υποβάλει προσφορά ως µέσο 
προστασίας των µειοψηφούντων µετόχων της εταιρείας αυτής. Η προσφορά αυτή πρέπει να 
απευθύνεται, το συντοµότερο δυνατό, προς όλους τους κατόχους των τίτλων αυτών, για όλες τις 
συµµετοχές τους, σε δίκαιη τιµή όπως ορίζεται στην παράγραφο 4. 

2.Η υποχρέωση υποβολής προσφοράς, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1, δεν ισχύει πλέον, 
όταν ο έλεγχος της εταιρείας αποκτήθηκε µε εθελούσια προσφορά που υποβλήθηκε σύµφωνα µε την 
παρούσα οδηγία προς όλους τους κατόχους τίτλων και για το σύνολο των συµµετοχών τους. 

3.Το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου µε το οποίο αποκτάται ο έλεγχος για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 καθώς και ο τρόπος υπολογισµού του, προσδιορίζονται από τους κανόνες του κράτους 
µέλους στο οποίο η εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα. 

4.Ως δίκαιη τιµή θεωρείται η ανώτερη τιµή που κατέβαλε για τους ίδιους τίτλους ο προσφέρων ή τα 
πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση µε αυτόν, επί µια περίοδο της οποίας η διάρκεια καθορίζεται 
από τα κράτη µέλη αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερη των έξι µηνών και µεγαλύτερη των δώδεκα 
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µηνών πριν από την προσφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν, µετά τη δηµοσιοποίηση της 
προσφοράς και πριν κλείσει η προσφορά για αποδοχή, ο προσφέρων ή πρόσωπο που ενεργεί σε 
συνεννόηση µε αυτόν, αγοράζουν τίτλους σε τιµή ανώτερη της τιµής προσφοράς, ο προσφέρων 
αυξάνει την προσφορά του όχι λιγότερο από την ανώτερη τιµή που κατέβαλε για τους ούτως 
αποκτηθέντες τίτλους. 

Υπό τον όρο ότι τηρούνται οι γενικές αρχές του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη µπορούν να 
εξουσιοδοτούν τις εποπτικές αρχές τους να προσαρµόζουν την τιµή που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο, υπό δεδοµένες συνθήκες και µε κριτήρια που προσδιορίζονται σαφώς. Προς τούτο, τα κράτη 
µέλη δύνανται να καταρτίζουν πίνακα των περιπτώσεων στις οποίες η ανώτερη τιµή δύναται να 
προσαρµόζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όπως, παραδείγµατος χάριν, όταν η ανώτερη τιµή 
καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ αγοραστή και πωλητή, όταν οι τιµές της αγοράς για τους 
συγκεκριµένους τίτλους έχουν υποστεί χειρισµούς, όταν έκτακτα γεγονότα έχουν επηρεάσει τις τιµές 
της αγοράς, γενικά ή ορισµένες τιµές ειδικότερα, ή όταν πρόκειται για τη διάσωση προβληµατικής 
επιχείρησης. Τα κράτη µέλη µπορούν, επίσης, να καθορίζουν τα εφαρµοστέα στις περιπτώσεις αυτές 
κριτήρια, όπως π.χ. τη µέση τιµή της αγοράς για µια συγκεκριµένη περίοδο, την αξία εκκαθάρισης της 
εταιρείας ή άλλα αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης χρησιµοποιούµενα, εν γένει, σε 
χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις. 

Κάθε απόφαση της εποπτικής αρχής µε την οποία προσαρµόζεται η δίκαιη τιµή, πρέπει να αιτιολογείται 
και να δηµοσιοποιείται. 

5.Ο προσφέρων δύναται να προσφέρει ως αντάλλαγµα τίτλους ή µετρητά ή συνδυασµό αυτών. 

Ωστόσο, εφόσον το αντάλλαγµα που προτείνει ο προσφέρων δεν αποτελείται από ρευστοποιήσιµους 
τίτλους εισηγµένους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, το αντάλλαγµα αυτό πρέπει να 
περιλαµβάνει ως εναλλακτική δυνατότητα µετρητά. 

Σε κάθε περίπτωση, ο προσφέρων προτείνει, τουλάχιστον ως εναλλακτική δυνατότητα, αντάλλαγµα σε 
µετρητά, όταν ο ίδιος ή πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση µε αυτόν, έχουν αποκτήσει, µε την 
καταβολή µετρητών, τίτλους που φέρουν 5 % ή περισσότερο από τα δικαιώµατα ψήφου της υπό 
εξαγορά εταιρείας, κατά το χρονικό διάστηµα το οποίο αρχίζει την ίδια στιγµή µε την περίοδο που 
αποφασίζεται από το κράτος µέλος σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και λήγει όταν η προσφορά κλείσει 
για αποδοχή. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν την προσφορά ανταλλάγµατος σε µετρητά, τουλάχιστον ως 
εναλλακτική δυνατότητα, σε όλες τις περιπτώσεις. 

6.Επιπλέον της προστασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβλέπουν περαιτέρω µέσα για την προστασία των συµφερόντων των κατόχων τίτλων, στο βαθµό 
που αυτά τα µέσα δεν παρακωλύουν την οµαλή διεξαγωγή της προσφοράς. 

Άρθρο 6 

Πληροφόρηση ως προς την προσφορά 

1.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δηµοσιοποιείται αµελλητί η απόφαση υποβολής προσφοράς και ότι 
ενηµερώνεται η εποπτική αρχή για την προσφορά. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν να 
ενηµερώνεται η εποπτική αρχή προτού δηµοσιοποιηθεί η εν λόγω απόφαση. Αµέσως µετά τη 
δηµοσιοποίηση της προσφοράς, τα συµβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προσφέροντος 
πληροφορούν σχετικά, αντιστοίχως, τους εκπροσώπους του προσωπικού τους ή, ελλείψει αυτών, το 
ίδιο το προσωπικό. 

2.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να καταρτίζει και να 
δηµοσιοποιεί εγκαίρως έγγραφο προσφοράς το οποίο περιλαµβάνει τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες προκειµένου οι κάτοχοι τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας να είναι σε θέση να καταλήξουν 
σε απόφαση ως προς την προσφορά ύστερα από κατάλληλη πληροφόρηση. Ο προσφέρων διαβιβάζει 
το έγγραφο προσφοράς στην εποπτική αρχή πριν από τη δηµοσιοποίησή του. Μετά τη δηµοσιοποίηση 
του εγγράφου προσφοράς, τα συµβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προσφέροντος το 
διαβιβάζουν, αντίστοιχα, στους εκπροσώπους του προσωπικού τους ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το 
προσωπικό. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες το έγγραφο της προσφοράς που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο υπόκειται 
σε εκ των προτέρων έγκριση από την εποπτική αρχή, και έχει εγκριθεί, αναγνωρίζεται, µε την 
επιφύλαξη, ενδεχοµένως, της απαιτούµενης µετάφρασής του, σε κάθε άλλο κράτος µέλος στην αγορά 
του οποίου είναι εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας, χωρίς να 
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απαιτείται η λήψη έγκρισης από τις εποπτικές αρχές του εν λόγω κράτους µέλους. Αυτές οι εποπτικές 
αρχές µπορούν, ωστόσο, να απαιτήσουν να περιλαµβάνει το έγγραφο της προσφοράς, πρόσθετες 
πληροφορίες, µόνον εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν συγκεκριµένα την αγορά κράτους µέλους 
ή κρατών µελών στην οποία είναι εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας 
και αφορούν τις ακολουθητέες διατυπώσεις για την αποδοχή της προσφοράς και για τη λήψη του 
οφειλόµενου ανταλλάγµατος στο τέλος της προσφοράς, καθώς και το φορολογικό καθεστώς στο οποίο 
υπάγεται το προσφερόµενο στους κατόχους των τίτλων αντάλλαγµα. 

3.Το έγγραφο προσφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 2 καθορίζει τουλάχιστον: 

α) τους όρους της προσφοράς· 

β) την ταυτότητα του προσφέροντος και, εάν ο προσφέρων είναι εταιρεία, τον τύπο, την επωνυµία και 
την καταστατική έδρα της εταιρείας· 

γ) τους τίτλους ή την (τις) κατηγορία(-ες) τίτλων που αποτελούν αντικείµενο της προσφοράς, οσάκις 
ενδείκνυται· 

δ) το αντάλλαγµα που προσφέρεται για κάθε τίτλο ή κατηγορία τίτλων και, σε περίπτωση 
υποχρεωτικής προσφοράς, τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του, µαζί µε 
λεπτοµέρειες για τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να καταβληθεί το αντάλλαγµα· 

ε) την αποζηµίωση που προσφέρεται για τα δικαιώµατα που τυχόν αίρονται ως αποτέλεσµα του 
κανόνα εξουδετέρωσης των µέσων αµύνης που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4, µαζί µε 
λεπτοµέρειες για τον τρόπο καταβολής της αποζηµίωσης και τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό της· 

στ) τα µέγιστα και ελάχιστα ποσοστά ή ποσότητες τίτλων που αναλαµβάνει να αποκτήσει ο 
προσφέρων· 

ζ) λεπτοµέρειες των υφισταµένων συµµετοχών του προσφέροντος, εάν υπάρχουν, και των προσώπων 
που ενεργούν σε συνεννόηση µαζί του, στην υπό εξαγορά εταιρεία· 

η) όλες τις τυχόν προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η προσφορά· 

θ) τις προθέσεις του προσφέροντος όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά 
εταιρείας και, στο βαθµό που επηρεάζεται από την προσφορά, της προσφέρουσας εταιρείας, καθώς και 
όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού και των στελεχών τους, 
περιλαµβανοµένης και οποιασδήποτε σηµαντικής αλλαγής στους όρους απασχόλησης, ιδίως τα 
στρατηγικά σχέδια του προσφέροντος για τις δύο εταιρείες και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην 
απασχόληση και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας· 

ι) τον παρεχόµενο χρόνο αποδοχής της προσφοράς· 

ια) σε περίπτωση που το αντάλλαγµα που παρέχει ο προσφέρων περιλαµβάνει τίτλους οποιουδήποτε 
είδους, πληροφορίες σχετικά µε τους τίτλους αυτούς· 

ιβ) πληροφορίες για τη χρηµατοδότηση της προσφοράς· 

ιγ) την ταυτότητα των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα ή µε την υπό 
εξαγορά εταιρεία και, στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρείες, τη µορφή, την επωνυµία και την 
καταστατική έδρα τους, τη σχέση τους µε τον προσφέροντα και, ει δυνατόν, µε την υπό εξαγορά 
εταιρεία· 

ιδ) το εθνικό δίκαιο που θα διέπει τις συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ του προσφέροντος και των 
κατόχων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας ως αποτέλεσµα της προσφοράς καθώς και τα αρµόδια 
δικαστήρια. 

4.Η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, τους κανόνες 
εφαρµογής της παραγράφου 3. 

5.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι µετέχοντες στην προσφορά έχουν την υποχρέωση να παρέχουν 
στις εποπτικές αρχές του κράτους µέλους τους, ανά πάσα στιγµή κατόπιν αιτήµατος, όλες τις 
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά µε την προσφορά και οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της εποπτικής αρχής. 

Άρθρο 7 

Παρεχόµενος χρόνος αποδοχής 
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1.Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο παρεχόµενος χρόνος αποδοχής της προσφοράς δεν µπορεί να είναι 
κατώτερος των δύο εβδοµάδων ούτε ανώτερος των δέκα εβδοµάδων από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του εγγράφου προσφοράς. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η γενική αρχή που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 
παράταση της περιόδου των δέκα εβδοµάδων, υπό τον όρο ότι ο προσφέρων θα γνωστοποιήσει 
τουλάχιστον δύο εβδοµάδες ενωρίτερα την πρόθεσή του να κλείσει την προσφορά. 

2.Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν κανόνες που τροποποιούν, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, 
την αναφερόµενη στην παράγραφο 1 περίοδο. Ένα κράτος µέλος µπορεί να εξουσιοδοτήσει την 
εποπτική αρχή να χορηγήσει παρέκκλιση από την αναφερόµενη στην παράγραφο 1 περίοδο, ώστε να 
επιτρέψει στην υπό εξαγορά εταιρεία να συγκαλέσει γενική συνέλευση των µετόχων για να εξετάσει 
την προσφορά. 

Άρθρο 8 

Κοινολόγηση 

1.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η προσφορά δηµοσιοποιείται κατά τρόπο που επιτυγχάνει τη 
διαφάνεια και το αδιάβλητο της αγοράς για τους τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας, του 
προσφέροντος ή κάθε άλλης εταιρείας η οποία επηρεάζεται από την προσφορά, ώστε να αποφεύγονται 
ιδίως η δηµοσίευση ή η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. 

2.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την κοινολόγηση όλων των απαιτούµενων πληροφοριών και εγγράφων 
δυνάµει του άρθρου 6 κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι αυτές είναι εύκολα και αµέσως διαθέσιµες 
στους κατόχους τίτλων, τουλάχιστον σε εκείνα τα κράτη µέλη όπου οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας 
είναι εισηγµένοι για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, καθώς και στους εκπροσώπους του 
προσωπικού της υπό εξαγορά εταιρείας, και του προσφέροντος, ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το 
προσωπικό τους. 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις του συµβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας 

1.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 
5. 

2.Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, το συµβούλιο της υπό εξαγορά 
εταιρείας πρέπει να έχει λάβει εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση των 
µετόχων, η οποία παρέχεται για τον σκοπό αυτό πριν να αναλάβει οιαδήποτε ενέργεια, που ενδέχεται 
να οδηγήσει στη µαταίωση της προσφοράς, µε εξαίρεση την αναζήτηση εναλλακτικών προσφορών, και 
ιδίως πριν να προβεί στην έκδοση µετοχών µε σκοπό την µακροχρόνια παρεµπόδιση του 
προσφέροντος να αποκτήσει τον έλεγχο της υπό εξαγορά εταιρείας. 

Η εξουσιοδότηση αυτή είναι υποχρεωτική τουλάχιστον από τη στιγµή που το συµβούλιο της υπό 
εξαγορά εταιρείας λάβει τις πληροφορίες σχετικά µε την προσφορά οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 πρώτη φράση, και µέχρις ότου το αποτέλεσµα της προσφοράς δηµοσιοποιηθεί ή η 
προσφορά εκπέσει. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν να λαµβάνεται η εξουσιοδότηση αυτή σε 
προγενέστερο στάδιο, π.χ. από τη στιγµή που το συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας πληροφορείται 
ότι επίκειται προσφορά. 

3.Όσον αφορά τις αποφάσεις που λήφθηκαν µεν πριν από την έναρξη της προβλεπόµενης στην 
παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, περιόδου αλλά δεν έχουν ακόµη τεθεί, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, σε 
εφαρµογή, η γενική συνέλευση των µετόχων εγκρίνει ή επιβεβαιώνει κάθε απόφαση που δεν 
εντάσσεται στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η εφαρµογή της οποίας δύναται 
να οδηγήσει στη µαταίωση της προσφοράς. 

4.Προκειµένου να αποκτηθεί η εκ των προτέρων άδεια, έγκριση ή επιβεβαίωση από τους κατόχους των 
τίτλων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν κανόνες 
που να επιτρέπουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των µετόχων συντόµως, υπό την προϋπόθεση ότι 
η εν λόγω γενική συνέλευση δεν θα πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας µικρότερης των δύο 
εβδοµάδων από την κοινοποίησή της. 

5.Το συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας καταρτίζει και δηµοσιοποιεί έγγραφο που περιλαµβάνει την 
αιτιολογηµένη γνώµη του σχετικά µε την προσφορά και τους λόγους επί των οποίων βασίζεται, 
συµπεριλαµβανοµένων των απόψεών του όσον αφορά τα αποτελέσµατα της υλοποίησης της 
προσφοράς στο σύνολο των συµφερόντων της εταιρείας, και ειδικότερα στην απασχόληση, καθώς και 
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όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια του προσφέροντος για την υπό εξαγορά εταιρεία και τις πιθανές 
επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τους τόπους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της εταιρείας, 
όπως αναφέρονται στο έγγραφο της προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο θ). 
Το συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας γνωστοποιεί, εντός της ιδίας προθεσµίας, τη γνώµη αυτή 
στους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό της. Εάν το 
συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας λάβει εγκαίρως χωριστή γνώµη από τους εκπροσώπους του 
προσωπικού της όσον αφορά τα αποτελέσµατα της προσφοράς στην απασχόληση, επισυνάπτει τη 
γνώµη αυτή στο έγγραφο. 

6.Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ως «συµβούλιο» νοείται τόσο το διοικητικό συµβούλιο της 
εταιρείας όσο και το εποπτικό συµβούλιο της εταιρείας, όταν η οργάνωση της εταιρείας ακολουθεί 
διάρθρωση σε δύο επίπεδα. 

Άρθρο 10 

Πληροφορίες σχετικά µε τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

1.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
δηµοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων που δεν είναι εισηγµένοι προς 
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων 
κατηγοριών µετοχών µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε κάθε κατηγορία 
µετοχών και το ποσοστό του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν· 

β) όλους τους περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισµούς στην κατοχή τίτλων ή 
την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ· 

γ) τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων συµµετοχών µέσω 
πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 
2001/34/ΕΚ· 

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των εν 
λόγω δικαιωµάτων· 

ε) τον µηχανισµό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστηµα συµµετοχής των εργαζοµένων, 
εφόσον τα δικαιώµατα ελέγχου δεν ασκούνται άµεσα από τους εργαζόµενους· 

στ) τους κάθε είδους περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, όπως τους περιορισµούς των δικαιωµάτων 
ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, τις προθεσµίες άσκησης των 
δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά 
δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων· 

ζ) τις συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται 
περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώµατα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/34/ΕΚ· 

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του συµβουλίου καθώς και 
όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού· 

θ) τις εξουσίες των µελών του συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς 
µετοχών· 

ι) κάθε σηµαντική συµφωνία στην οποία συµµετέχει η εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, 
τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας προσφοράς 
εξαγοράς και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η 
κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην εταιρεία· η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η 
εταιρεία είναι ρητά υποχρεωµένη να κοινολογεί παρόµοιες πληροφορίες βάσει άλλων νοµικών 
απαιτήσεων· 

ια) κάθε συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία µε τα µέλη του συµβουλίου της ή του προσωπικού της, 
η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή εάν 
τερµατισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς. 
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2.Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δηµοσιεύονται στην ετήσια έκθεση 
διαχείρισης της εταιρείας, που προβλέπεται στο άρθρο 46 της οδηγίας 78/660/EΟΚ(13)και στο άρθρο 
36 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ(14). 

3.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ώστε, όσον αφορά τις εταιρείες οι τίτλοι των οποίων είναι εισηγµένοι 
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους, τα συµβούλια να υποβάλλουν 
επεξηγηµατικές εκθέσεις στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των µετόχων, σχετικά µε τα θέµατα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 11 

Εξουδετέρωση των µέτρων άµυνας (breakthrough) 

1.Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που ορίζονται στο κοινοτικό δίκαιο των 
εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 
εφαρµόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 όταν δηµοσιοποιείται µια 
προσφορά. 

2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση τίτλων, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο καταστατικό της υπό εξαγοράς 
εταιρείας, δεν ισχύουν ως προς τον προσφέροντα κατά τη διάρκεια του παρεχόµενου χρόνου για την 
αποδοχή της προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. 

Περιορισµοί στη µεταβίβαση τίτλων, οι οποίοι περιλαµβάνονται στις συµφωνίες που συνάπτονται 
µεταξύ της υπό εξαγορά εταιρείας και κατόχων των τίτλων της ή στις συµφωνίες που συνάπτονται 
µεταξύ κατόχων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται µετά την έκδοση της 
παρούσας οδηγίας, δεν ισχύουν ως προς τον προσφέροντα κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
παρέχεται για την αποδοχή της προσφοράς, και η οποία ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. 

3.Οι περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου που περιλαµβάνονται στο καταστατικό της υπό εξαγορά 
εταιρείας δεν παράγουν αποτελέσµατα στη γενική συνέλευση των µετόχων που αποφασίζει τη λήψη 
αµυντικών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

Οι περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου που περιλαµβάνονται στις συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της 
υπό εξαγοράς εταιρείας και κατόχων τίτλων της, ή στις συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ κατόχων 
τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ µετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, 
δεν παράγουν αποτελέσµατα στη γενική συνέλευση των µετόχων που αποφασίζει τη λήψη αµυντικών 
µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

Οι τίτλοι µε δικαίωµα πολλαπλής ψήφου έχουν έκαστος µία µόνο ψήφο στη γενική συνέλευση των 
µετόχων που αποφασίζει περί αµυντικών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

4.Σε περίπτωση που, µετά από προσφορά, ο προσφέρων κατέχει το 75 % ή περισσότερο του 
κεφαλαίου που φέρει δικαιώµατα ψήφου, οι περιορισµοί στη µεταβίβαση τίτλων ή στα δικαιώµατα 
ψήφου, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, καθώς και τα έκτακτα δικαιώµατα των 
µετόχων ως προς τον διορισµό ή την παύση µελών του συµβουλίου, που προβλέπονται στο 
καταστατικό της υπό εξαγορά εταιρείας, δεν ισχύουν· οι τίτλοι µε δικαίωµα πολλαπλής ψήφου έχουν 
µία µόνο ψήφο κατά την πρώτη γενική συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιείται µετά το 
κλείσιµο της προσφοράς και συγκαλείται από τον προσφέροντα µε αντικείµενο την τροποποίηση του 
καταστατικού της εταιρείας ή την παύση ή τον διορισµό µελών του συµβουλίου. 

Προς τούτο, ο προσφέρων έχει το δικαίωµα να συγκαλεί γενική συνέλευση των µετόχων, σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συνέλευση δεν θα πραγµατοποιηθεί εντός 
προθεσµίας µικρότερης των δύο εβδοµάδων από την κοινοποίησή της. 

5.Όταν αίρονται δικαιώµατα βάσει των παραγράφων 2, 3 ή 4 ή/και του άρθρου 12, πρέπει να 
προβλέπεται δίκαιη αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµία υπέστησαν οι κάτοχοι αυτών των δικαιωµάτων. 
Οι διατάξεις για τον προσδιορισµό αυτής της αποζηµίωσης και οι όροι καταβολής της, ορίζονται από τα 
κράτη µέλη. 

6.Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν έχουν εφαρµογή στους τίτλους για τους οποίους οι περιορισµοί των 
δικαιωµάτων ψήφου αντισταθµίζονται από ειδικά χρηµατικά πλεονεκτήµατα. 

7.Το παρόν άρθρο δεν ισχύει όταν τα κράτη µέλη κατέχουν τίτλους στην υπό εξαγορά εταιρεία, οι 
οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώµατα στα κράτη µέλη τα οποία είναι συµβατά µε τη συνθήκη, ή σε ειδικά 
δικαιώµατα που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και είναι συµβατά µε τη συνθήκη, ή σε 
συνεταιρισµούς. 
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Άρθρο 12 

Προαιρετικές διευθετήσεις 

1.Τα κράτη µέλη µπορούν να επιφυλάσσονται του δικαιώµατος να µην υποχρεώνουν εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και που έχουν την καταστατική τους έδρα στην επικράτειά 
τους, να εφαρµόζουν το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 ή/και το άρθρο 11. 

2.Όταν τα κράτη µέλη κάνουν χρήση της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επιτρέπουν 
παρόλα αυτά στις εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην επικράτειά τους να επιλέγουν, 
µε δυνατότητα ανάκλησης της επιλογής, εάν θα εφαρµόσουν το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 ή/και το 
άρθρο 11, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 7. 

Η απόφαση της εταιρείας λαµβάνεται από τη γενική συνέλευση των µετόχων, σύµφωνα µε το δίκαιο 
του κράτους µέλους όπου έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία και κατ' εφαρµογή των κανόνων 
που διέπουν την τροποποίηση του καταστατικού. Η απόφαση γνωστοποιείται στην εποπτική αρχή του 
κράτους µέλους όπου έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία και σε όλες τις εποπτικές αρχές των 
κρατών µελών όπου οι τίτλοι της είναι αποδεκτοί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή όπου 
έχει ζητηθεί παρόµοια αποδοχή. 

3.Τα κράτη µέλη δύνανται, υπό τους όρους που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, να εξαιρούν τις εταιρείες 
που εφαρµόζουν το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 ή/και το άρθρο 11 από την υποχρέωση εφαρµογής 
των άρθρων αυτών, εάν αυτές οι εταιρείες αποτελέσουν αντικείµενο προσφοράς εξαγοράς που 
προέρχεται από εταιρεία η οποία δεν εφαρµόζει το ίδιο άρθρο µε εκείνες ή από εταιρεία η οποία 
ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από την τελευταία, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της οδηγίας 83/349/ΕOΚ. 

4.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που έχουν εφαρµογή στις αντίστοιχες εταιρείες 
κοινολογούνται αµελλητί. 

5.Οιοδήποτε µέτρο εφαρµοζόµενο σύµφωνα µε την παράγραφο 3 εξαρτάται από την άδεια της γενικής 
συνέλευσης των µετόχων της υπό εξαγορά εταιρείας, η οποία πρέπει να έχει χορηγηθεί όχι νωρίτερα 
από 18 µήνες πριν από τη δηµοσιοποίηση της προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1. 

Άρθρο 13 

Άλλοι κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των προσφορών 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν επίσης κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των προσφορών, τουλάχιστον 
όσον αφορά τα εξής: 

α) την έκπτωση της προσφοράς· 

β) την αναθεώρηση της προσφοράς· 

γ) τις ανταγωνιστικές προσφορές· 

δ) την κοινολόγηση των αποτελεσµάτων της προσφοράς· 

ε) το αµετάκλητο της προσφοράς και τους επιτρεπόµενους όρους. 

Άρθρο 14 

Πληροφόρηση και διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους του προσωπικού 

Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά µε την ενηµέρωση και τις 
διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους και, εάν τα κράτη µέλη το προβλέπουν, τη συναπόφαση µε το 
προσωπικό του προσφέροντος και της υπό εξαγορά εταιρείας που διέπονται από τις προσήκουσες 
εθνικές διατάξεις, ιδίως εκείνες που θεσπίσθηκαν κατ' εφαρµογή των οδηγιών 94/45/ΕΚ, 98/59/ΕΚ, 
2001/86/ΕΚ και 2002/14/ΕΚ. 

Άρθρο 15 

∆ικαίωµα αποχώρησης 

1.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, άπαξ και υποβληθεί προσφορά προς όλους τους κατόχους τίτλων 
της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5. 

2.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο προσφέρων είναι σε θέση να απαιτήσει από όλους τους κατόχους 
των εναποµενόντων τίτλων να του πωλήσουν τους τίτλους τους σε δίκαιη τιµή. Τα κράτη µέλη 
θεσπίζουν το δικαίωµα αυτό σε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν ο προσφέρων κατέχει τίτλους που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το 90 % του κεφαλαίου 
που φέρει δικαιώµατα ψήφου και το 90 % των δικαιωµάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας· ή 

β) όταν έχει αποκτήσει ή έχει συµφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της 
προσφοράς εξαγοράς, τίτλους που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το 90 % του κεφαλαίου της 
υπό εξαγορά εταιρείας που φέρει δικαιώµατα ψήφου και το 90 % των δικαιωµάτων ψήφου που 
περιλαµβάνονται στην προσφορά. 

Τα κράτη µέλη µπορούν, στην περίπτωση του στοιχείου α), να καθορίζουν υψηλότερη τιµή 
κατωφλίου, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει το 95 % του κεφαλαίου που φέρει δικαιώµατα 
ψήφου και το 95 % των δικαιωµάτων ψήφου. 

3.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ισχύουν κανόνες µε τους οποίους µπορεί να υπολογισθεί πότε 
επιτυγχάνεται το κατώφλι. 

Όταν η υπό εξαγορά εταιρεία έχει εκδώσει περισσότερες από µία κατηγορίες τίτλων, τα κράτη µέλη 
µπορούν να προβλέπουν ότι το δικαίωµα υποχρεωτικής αποχώρησης µπορεί να ασκείται µόνο στην 
κατηγορία για την οποία έχει επιτευχθεί το κατώφλι που ορίζεται στην παράγραφο 2. 

4.Εάν ο προσφέρων επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής αποχώρησης, πρέπει να το πράξει 
εντός τριών µηνών από το πέρας της περιόδου που παρέχεται για την αποδοχή της προσφοράς και η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 7. 

5.Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την εξασφάλιση εύλογης τιµής. Η τιµή αυτή πρέπει να λαµβάνει την 
ίδια µορφή µε το αντάλλαγµα της προσφοράς ή να συνίσταται σε µετρητά. Τα κράτη µέλη δύνανται να 
προβλέπουν ότι πρέπει να προσφέρονται µετρητά, τουλάχιστον ως εναλλακτική λύση. 

Στο πλαίσιο εθελούσιας προσφοράς, και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχεία α) και β), το αντάλλαγµα της προσφοράς τεκµαίρεται εύλογο εφόσον ο προσφέρων απέκτησε, 
µε την αποδοχή της προσφοράς, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90 % του κεφαλαίου 
που φέρει δικαιώµατα ψήφου, τα οποία περιλαµβάνονται στην προσφορά. 

Στο πλαίσιο υποχρεωτικής προσφοράς, το αντάλλαγµα της προσφοράς τεκµαίρεται εύλογο. 

Άρθρο 16 

∆ικαίωµα εξαγοράς 

1.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, άπαξ και υποβληθεί προσφορά απευθυνόµενη προς όλους τους 
κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους, εφαρµόζονται οι 
παράγραφοι 2 και 3. 

2.Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο κάτοχος των εναποµενόντων τίτλων δύναται να απαιτήσει από 
τον προσφέροντα να αγοράσει τους τίτλους του από αυτόν σε εύλογη τιµή, υπό τις ίδιες συνθήκες µε 
εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2. 

3.Το άρθρο 15 παράγραφοι 3 έως 5 εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών. 

Άρθρο 17 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των εθνικών διατάξεων 
που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο για να 
εξασφαλισθεί η εφαρµογή τους. Οι ούτως προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τα εν λόγω µέτρα στην Επιτροπή το 
αργότερο κατά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 καθώς και κάθε 
µεταγενέστερη τροποποίηση, το συντοµότερο δυνατόν. 

Άρθρο 18 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1.Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών που έχει συσταθεί µε την 
απόφαση 2001/528/ΕΚ (στο εξής: «η επιτροπή» ). 

2.Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι τα µέτρα εφαρµογής που 
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θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή δεν τροποποιούν τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας. 

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε 
τρεις µήνες. 

3.Με την επιφύλαξη των ήδη εγκριθέντων µέτρων εφαρµογής, τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, αναστέλλεται η εφαρµογή όσων διατάξεών της απαιτούν την έγκριση τεχνικών 
κανόνων και αποφάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να ανανεώνουν τις σχετικές διατάξεις σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης και, προς τούτο, τις επανεξετάζουν πριν από 
το πέρας της προαναφερόµενης περιόδου. 

Άρθρο 19 

Επιτροπή επαφών 

1.Ορίζεται επιτροπή επαφών, η οποία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) να διευκολύνει, µε την επιφύλαξη των άρθρων 226 και 227 της συνθήκης, την εναρµονισµένη 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας µέσω τακτικών συνεδριάσεων για την αντιµετώπιση των πρακτικών 
προβληµάτων που ανακύπτουν σε σχέση µε την εφαρµογή της· 

β) να συµβουλεύει την Επιτροπή, αν είναι ανάγκη, για προσθήκες ή τροποποιήσεις της παρούσας 
οδηγίας. 

2.Η επιτροπή επαφών δεν έχει αρµοδιότητα να εκτιµά το βάσιµο των αποφάσεων που λαµβάνονται 
από τις εποπτικές αρχές σε επιµέρους περιπτώσεις. 

Άρθρο 20 

Αναθεώρηση 

Πέντε έτη µετά την προβλεπόµενη στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ηµεροµηνία, η Επιτροπή εξετάζει την 
παρούσα οδηγία βάσει της εµπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή της και, εν ανάγκη, προτείνει 
την αναθεώρησή της. Η εξέταση αυτή περιλαµβάνει επισκόπηση των δοµών ελέγχου και των φραγµών 
στις προσφορές εξαγοράς που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 

Προς τούτο, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή ετησίως πληροφορίες για τις προσφορές 
εξαγοράς που υποβλήθηκαν όσον αφορά εταιρείες οι τίτλοι των οποίων είναι εισηγµένοι προς 
διαπραγµάτευση στις οργανωµένες αγορές τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν την εθνικότητα 
των οικείων εταιρειών, το αποτέλεσµα της προσφοράς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία βοηθούν να 
κατανοηθεί πώς λειτουργούν στην πράξη οι δηµόσιες προσφορές εξαγοράς. 

Άρθρο 21 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1.Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις 20 Μαΐου 2006 . 
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 
καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

2.Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εθνικού δικαίου τις 
οποίες θεσπίζουν στους τοµείς που διέπονται από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Άρθρο 23 

Αποδέκτες 
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Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004 . 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Ο Πρόεδρος  

P. Cox  

Για το Συµβούλιο  

Ο Πρόεδρος  

D. Roche  

(1) EE C 45 E της 25.2.2003, σ. 1. 

(2) EE C 208 της 3.9.2003, σ. 55. 

(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 . 

(4) ΕΕ L 254 της 30.9.1994, σ. 64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/74/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 
16.1.1998, σ. 22). 

(5) ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16. 

(6) ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 22. 

(7) EE L 80 της 23.3.2002, σ. 29. 

(8) ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16. 

(9) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2004/8/ΕΚ (ΕΕ L 
3 της 7.1.2004, σ. 33). 

(10) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 

(11) Οδηγία 93/22/ΕΟΚ, της 10ης Μαΐου 1993 , σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των 
κινητών αξιών (ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1). 

(12) Οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001 , 
σχετικά µε την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών 
αυτών που πρέπει να δηµοσιεύονται (ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από την οδηγία 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64). 

(13) Τετάρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978 , περί των ετησίων 
λογαριασµών εταιριών ορισµένων µορφών (ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11)· οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16). 

(14) Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983 , για τους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2003/51/ΕΚ. 

 


