Εγκύκλιος αρ.45
Θέμα: Σσναλλαγές ειζηγμένης εηαιρίας με ζσνδεδεμένα μέρη
Η Δγθύθιηνο απηή απεπζύλεηαη ζηνπο «εθδόηεο», κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3
ηνπ λ. 3340/2005 «Για την Πποστασία τηρ Κευαλαιαγοπάρ από ππάξειρ πποσώπων πος
κατέσοςν ππονομιακέρ πληπουοπίερ και ππάξειρ σειπαγώγησηρ τηρ αγοπάρ» (ΦΔΚ
Α112/20.5.2005), κε ζθνπό λα απνζαθελίζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα
δεκνζηνπνίεζε πξνλνκηαθώλ πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.
3340/2005 θαη ην άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκ 3/347/12.7.2005 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β 983/13.7.2005).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο νξίδνληαη ζην Γηεζλέο
Λνγηζηηθό Πξόηππν 24, εθόζνλ είλαη ζεκαληηθέο απνηεινύλ πξνλνκηαθέο
πιεξνθνξίεο θαη πξέπεη λα δεκνζηνπνηνύληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3340/2005,
αθόκα θαη εάλ δηελεξγνύληαη εληόο ησλ νξίσλ ησλ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ
εθδόηε.
Σύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 24 ζπλδεδεκέλν κέξνο κε ηνλ εθδόηε
είλαη:
1. Φπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ άκεζα ή έκκεζα, κέζσ ελόο ή πεξηζζόηεξσλ
δηακεζνιαβνύλησλ
-

Διέγρεη, ειέγρεηαη ή βξίζθεηαη θάησ από θνηλό έιεγρν κε ηνλ εθδόηε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξηθώλ θαη ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ θαη ησλ
αδειθώλ ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ.

-

Έρεη ζπκκεηνρή ζηνλ εθδόηε πνπ ηνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα αζθεί
νπζηώδε επηξξνή ζε απηόλ.

-

Διέγρεη από θνηλνύ κε άιινπο ηνλ εθδόηε.

2. Σπγγελήο κε ηνλ εθδόηε νηθνλνκηθή νληόηεηα (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 28)
3. Κνηλνπξαμία ζηελ νπνία ν εθδόηεο είλαη κέινο (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 31)
4. Βαζηθό δηνηθεηηθό ζηέιερνο ηνπ εθδόηε ή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο
εθδόηε. Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ζεσξνύληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ
εμνπζία θαη ηελ επζύλε γηα ην ζρεδηαζκό, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν
δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο, άκεζα ή έκκεζα
ζπκπεξηιακβάλνπλ θάζε δηεπζπληή εθηειεζηηθό ή κε.

ηνπ
ηελ
ησλ
θαη

5. Κνληηλό κέινο ηεο νηθνγελείαο ζπλδεδεκέλνπ κε ηνλ εθδόηε θπζηθνύ
πξνζώπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 1 ή ζην 4. Κνληηλά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ελόο
πξνζώπνπ είλαη εθείλα ηα νπνία κπνξεί λα αλακέλεηαη όηη επεξεάδνπλ ή
επεξεάδνληαη από απηό ην πξόζσπν ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ εθδόηε.
6. Οηθνλνκηθή νληόηεηα πνπ ειέγρεηαη, ειέγρεηαη από θνηλνύ ή επεξεάδεηαη
ζεκαληηθά από νπνηνδήπνηε πξόζσπν αλαθέξεηαη ζην 4 ή ζην 5 ή ζηελ νπνία
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ην πξόζσπν απηό έρεη ζεκαληηθά δηθαηώκαηα ςήθνπ πνπ θαηέρνληαη άκεζα ή
έκκεζα.
7. Πξόγξακκα παξνρώλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία πξνο όθεινο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ εθδόηε ή ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ εθδόηε νηθνλνκηθήο
νληόηεηαο.
Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3340/2005, ζεσξνύληαη θαη’ αξρήλ
σο ζεκαληηθέο ηνπιάρηζηνλ νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ησλ νπνίσλ ε αμία
ππεξβαίλεη ην 10% ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ εθδόηε όπσο
απνηππώλεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ελδηάκεζεο ή εηήζηεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ. Ωζηόζν, ε ζεκαληηθόηεηα θξίλεηαη ζε κάθε πεξίπησζε αλάινγα κε
ηηο εηδηθόηεξεο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαγήο θαη ησλ
ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεκαληηθή, ζπλαιιαγή ε αμία ηεο
νπνίαο δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ εθδόηε ή
αθόκα θαη ζπλαιιαγή πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηίκεκα.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη
ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ:

ηα

αθόινπζα

παξαδείγκαηα

ζπλαιιαγώλ

κεηαμύ

-

Αγνξαπσιεζίεο αγαζώλ

-

Παξνρή ή ιήςε ππεξεζηώλ

-

Μεηαβίβαζε θηλεηώλ, αθηλήησλ ή άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

-

Μηζζώζεηο

-

Μεηαβίβαζε ζηνηρείσλ έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη ηερλνγλσζίαο

-

Σπκθσλίεο παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ

-

Σπκθσλίεο ρξεκαηνδόηεζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ δαλείσλ θαη εηζθνξώλ
θεθαιαίνπ ζε είδνο ή ρξήκα)

-

Παξνρή εγγπήζεσλ ή εμαζθαιίζεσλ

-

Γηαθαλνληζκόο ππνρξεώζεσλ κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ ή γηα ινγαξηαζκό
ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ.

Από ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ηνπιάρηζηνλ νη
αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
-

Τα ζπλδεδεκέλα κέξε

-

Η θύζε ηεο ζρέζεο πνπ θαζηζηά ηα κέξε απηά ζπλδεδεκέλα

-

Τν είδνο ηεο ζπλαιιαγήο

-

Οη βαζηθνί όξνη ηεο ζπλαιιαγήο

-

Γήισζε θαηάξηηζεο ε κε ηεο ζπλαιιαγήο κε ζπλήζεηο εκπνξηθνύο όξνπο

Σηελ πεξίπησζε ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, πξέπεη λα
αλαθέξνληαη επηπξνζζέησο θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ εθδόηε θπζηθά πξόζσπα πνπ
αζθνύλ δηνίθεζε, ή νπζηώδε επηξξνή (πρ κέζσ κεηνρηθήο ζρέζεο) ζηα εκπιεθόκελα
ζηε ζπλαιιαγή λνκηθά πξόζσπα, άκεζα ή έκκεζα.
Οη βαζηθνί όξνη ηεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ αμία ηεο
ζπλαιιαγήο, εθόζνλ ππάξρεη, ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνζεζκίεο δηαθαλνληζκνύ,
εγγπήζεηο πνπ δόζεθαλ ή ιήθζεθαλ θαη ηπρόλ ξήηξεο.
Αθήνα, 21 Ιοσλίοσ 2011
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