ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 524/VΙ/2011
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της
(Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 7η Ιουλίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00, µε την εξής
σύνθεση:
Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Κυριτσάκης
Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης,
Ασηµάκης Κοµνηνός,
∆ηµήτριος Λουκάς,
Βασίλειος Νικολετόπουλος,
∆ηµήτριος ∆ανηλάτος,
∆ηµήτριος Αυγητίδης και
Φραγκίσκος Αρµάος, λόγω κωλύµατος του
Μέλους, Νικολάου Τραυλού.
Το µέλος Εµµανουέλα Τρούλη, απουσίαζε λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος.
Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα
ΘΕΜΑ: Καθορισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 και το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.
3959/2011, του εντύπου ανάληψης δεσµεύσεων.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4128/29.6.2011
εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011,
όπως ισχύει, το ότι δεν προκαλείται δαπάνη και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των
µελών της, οµόφωνα αποφασίζει και:
καθορίζει σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 και το άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 3959/2011, το
έντυπο ανάληψης δεσµεύσεων, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έντυπο που επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση.
Η Απόφαση εκδόθηκε την 7η Ιουλίου 2011.
Η Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 26 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού(ΦΕΚ
1890/Β/29.12.2006)
Ο Πρόεδρος
Η Γραµµατέας

Ηλιάνα Κούτρα

∆ηµήτριος Κυριτσάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έ ντ υ π ο Γ νω σ τ ο π ο ί η σ η ς
Ανάληψης ∆εσµεύσεων
(σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 3959/2011)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΘΗΝΑ 2011
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Έντυπο Γνωστοποίησης σχετικά µε τις πληροφορίες για δεσµεύσεις
υποβληθήκαν δυνάµει του άρθρου 8 παράγραφος 8 του ν. 3959/2011

που

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν έντυπο καθορίζει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται
από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όταν αυτές προσφέρονται να αναλάβουν δεσµεύσεις
βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 8 του ν. 3959/2011. Οι ζητούµενες πληροφορίες είναι
απαραίτητες προκειµένου να µπορέσει η Επιτροπή Ανταγωνισµού να εξετάσει αν οι
δεσµεύσεις µπορούν να καταστήσουν τη συγκέντρωση συµβατή µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 7 ή, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5, συµβατή µε την παράγραφο
3 του άρθρου 1 του ως άνω νόµου. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να άρει την
υποχρέωση παροχής κάποιων συγκεκριµένων πληροφοριών σχετικά µε τις αναλαµβανόµενες
δεσµεύσεις, περιλαµβανοµένων και εγγράφων, ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση καθορίζεται
στο παρόν έντυπο στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνει ότι η συµµόρφωση µε τις λόγω
υποχρεώσεις ή απαιτήσεις δεν είναι απαραίτητη για την εξέταση των αναλαµβανόµενων
δεσµεύσεων. Το επίπεδο της απαιτούµενης πληροφόρησης εξαρτάται από τον τύπο και τη
διάρθρωση του προτεινόµενου διορθωτικού µέτρου. Για παράδειγµα, για διορθωτικά µέτρα τα
οποία προβλέπουν το διαχωρισµό ενός µέρους µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας
συνήθως απαιτούνται λεπτοµερέστερες πληροφορίες από ό,τι στην περίπτωση της διάθεσης
αυτοτελών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι διατεθειµένη
να συζητήσει εκ των προτέρων το εύρος των απαιτούµενων πληροφοριών µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη. Εάν θεωρείτε ότι κάποια συγκεκριµένη πληροφορία την οποία απαιτεί
το παρόν έντυπο δεν είναι απαραίτητη για την εξέταση από µέρους της Επιτροπής µπορείτε
να επικοινωνήσετε µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και να ζητήσετε απαλλαγή για ορισµένα
στοιχεία αιτιολογώντας καταλλήλως το αίτηµά σας.
Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις / µέρη προσφέρονται
να αναλάβουν δεσµεύσεις δυνάµει του άρθρου 8 παρ. 8 ν. 3959/2011, πρέπει να
υποβάλλουν το αργότερο µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διαδικασία
πλήρους διερεύνησης τις πληροφορίες και τα έγγραφα που εµπεριέχονται στο συνηµµένο
Έντυπο Γνωστοποίησης Ανάληψης ∆εσµεύσεων.
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ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
Περιγραφή των δεσµεύσεων
1.1. Αναφέρετε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε
i) το αντικείµενο των αναλαµβανοµένων δεσµεύσεων, και
ii) τους όρους εφαρµογής τους.

1.2. Στις περιπτώσεις που οι αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις συνίστανται στην πώληση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στο τµήµα 5 κατωτέρω καθορίζονται οι απαιτούµενες ειδικές
πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 2
Καταλληλότητα για την άρση των επιφυλάξεων ως προς τον ανταγωνισµό
2. Αναφέρετε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την καταλληλότητα των αναλαµβανόµενων
δεσµεύσεων για την άρση των σηµαντικών εµποδίων στην άσκηση αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού τα οποία εντόπισαν οι αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισµού.

ΤΜΗΜΑ 3
Απόκλιση από τα κείµενα των προτύπων
3. Αναφέρετε τυχόν αποκλίσεις των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων από τα αντίστοιχα
κείµενα των πρότυπων δεσµεύσεων (ήτοι το Έντυπο-Πρότυπο Εκποίησης Επιχειρηµατικών
∆ραστηριοτήτων και τη Σύµβασης-Προτύπου Εντολοδόχου Εκποίησης ή/και Επιβλέποντος
Εντολοδόχου), και εξηγήστε τους λόγους για τις αποκλίσεις αυτές.

ΤΜΗΜΑ 4
Περίληψη των δεσµεύσεων
4. Συντάξτε µη εµπιστευτική περίληψη της φύσης και του εύρους των αναλαµβανόµενων
δεσµεύσεων καθώς και τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή σας, είναι κατάλληλες
για την άρση τυχόν σηµαντικών εµποδίων στην άσκηση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Η
Επιτροπή δύναται να κάνει χρήση της περίληψης αυτής προκειµένου να ελέγξει από κοινού
µε τρίτους την καταλληλότητα των δεσµεύσεων για την αγορά.
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ΤΜΗΜΑ 5
Πληροφορίες σχετικά µε επιχειρηµατική δραστηριότητα που πρόκειται να πωληθεί
5. Στις περιπτώσεις που οι αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις συνίστανται στην πώληση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, παρακαλείστε να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες και
έγγραφα.
Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί, καθώς και τις αλλαγές που ήδη
προβλέπονται για το µέλλον:
5.1. Περιγραφή, σε γενικές γραµµές, της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που πρόκειται να
πωληθεί, µε υποχρέωση να αναφερθούν όλες οι οντότητες που ανήκουν σε αυτήν, ο
επίσηµος τόπος λειτουργίας τους και ο τόπος στον οποίο εδρεύουν οι διοικήσεις τους, άλλες
τοποθεσίες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, τη γενική οργανωτική δοµή και κάθε άλλη
σχετική πληροφορία, συναφή µε τη διοικητική δοµή της προς πώληση δραστηριότητας.
5.2. Αναφορά και περιγραφή τυχόν νοµικών εµποδίων όσον αφορά τη µεταβίβαση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να πωληθούν,
περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων τρίτων και των απαιτούµενων διοικητικών αδειών.
5.3. Κατάλογος και περιγραφή των παραγόµενων προϊόντων ή των παρεχόµενων
υπηρεσιών, ιδίως των τεχνικών και λοιπών χαρακτηριστικών τους, των σχετικών εµπορικών
σηµάτων, του κύκλου εργασιών καθενός των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και
των προγραµµατιζόµενων καινοτοµιών ή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.
5.4. Περιγραφή του επιπέδου στο οποίο ασκούνται οι βασικές λειτουργίες της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί εφόσον δεν ασκούνται στο επίπεδο της ίδιας της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, περιλαµβανοµένων τοµέων όπως έρευνα και ανάπτυξη,
παραγωγή, µάρκετινγκ και πωλήσεις, εφοδιαστική, πελάτες, προµηθευτές, πληροφοριακά
συστήµατα, κλπ. Η περιγραφή πρέπει να περιλαµβάνει τον ρόλο που αναλαµβάνουν αυτά τα
άλλα επίπεδα, τις σχέσεις µε την υπό πώληση δραστηριότητα και τους πόρους (προσωπικό,
περιουσιακά στοιχεία, χρηµατοοικονοµικοί πόροι κ.λπ.) που αναλώνονται στην άσκηση των
λειτουργιών αυτών.
5.5. Λεπτοµερής περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται µεταξύ της δραστηριότητας που
πρόκειται να πωληθεί και άλλων επιχειρήσεων που ελέγχουν τα κοινοποιούντα µέρη
(ανεξαρτήτως της µορφής της εκάστοτε σχέσης), όπως:
- συµβάσεις προµηθειών, παραγωγής, διανοµής, παροχής υπηρεσιών ή άλλες,
- κοινά ενσώµατα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία,
- κοινό ή αποσπασµένο προσωπικό,
- κοινά συστήµατα πληροφορικής ή άλλα συστήµατα και
- κοινοί πελάτες.
5.6. Περιγραφή, σε γενικές γραµµές, όλων των σχετικών ενσώµατων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούνται ή/και ανήκουν στην επιχειρηµατική
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δραστηριότητα που πρόκειται να πωληθεί, περιλαµβανοµένων, σε κάθε περίπτωση, των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των εµπορικών σηµάτων.
5.7. Οργανόγραµµα που αναφέρει τον αριθµό των ατόµων τα οποία εργάζονται σε καθέναν
από τους τοµείς λειτουργίας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί,
καθώς και κατάλογο των εργαζόµενων που τυχόν είναι απολύτως απαραίτητοι για τη
συνέχιση των δραστηριοτήτων της εν λόγω δραστηριότητας µε περιγραφή των καθηκόντων
τους.
5.8. Περιγραφή των πελατών της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί,
περιλαµβανοµένου και καταλόγου των πελατών, περιγραφής των αντίστοιχων διαθέσιµων
αρχείων και προσδιορισµό του συνολικού παραγόµενου κύκλου εργασιών καθεµιάς από τις
προς πώληση επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε καθένα από τους εν λόγω πελάτες (σε
ευρώ και ως εκατοστιαίο ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών της προς πώληση
δραστηριότητας).
5.9. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που πρόκειται να
πωληθεί, περιλαµβανοµένου του κύκλου εργασιών και των Κερδών Προ Τόκων, Φόρων και
Αποσβέσεων (Ebitda)1 των τελευταίων δύο ετών, καθώς και πρόβλεψη για την επόµενη
διετία.
5.10. Αναφορά και περιγραφή κάθε µεταβολής, την τελευταία διετία, στην οργάνωση της προς
πώληση επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή τις σχέσεις της µε άλλες επιχειρήσεις που
ελέγχονται από τα κοινοποιούντα µέρη.
5.11. Αναφορά και περιγραφή τυχόν αλλαγών που προγραµµατίζονται για την επόµενη διετία
σε σχέση µε την οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που πρόκειται να πωληθεί ή
τις σχέσεις της µε άλλες επιχειρήσεις που ελέγχονται από τα κοινοποιούντα µέρη.
5.12. Περιγραφή των τοµέων στους οποίους η επιχειρηµατική δραστηριότητα που πρόκειται
να πωληθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις δεσµεύσεις που προτάθηκαν διαφέρει από τη
φύση και το εύρος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας όπως λειτουργεί σήµερα.
5.13. Εξήγηση των λόγων για τους οποίους, κατά τη γνώµη σας, η επιχειρηµατική
δραστηριότητα θα αποκτηθεί από κατάλληλο αγοραστή εντός του χρονικού ορίζοντα που
προβλέπεται στις αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις.

1

Ήτοι, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έντυπο-πρότυπο Εκποίησης Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων
Υπόθεση: [Αριθµός πρωτοκόλλου γνωστοποίησης …] – [Τίτλος …]

Βάσει του άρθρου 8 παρ.8 ν.3959/2011, [υποδείξτε τις επιχειρήσεις που προτείνουν τις
∆εσµεύσεις] (τα «Μέρη») µε το παρόν αναλαµβάνουν τις εξής ∆εσµεύσεις ενώπιον της
Επιτροπής Ανταγωνισµού («Ε.Α.»), προκειµένου να επιτρέψει στην Ε.Α. να κηρύξει
[περιγραφή της γνωστοποιηθείσας πράξης, π.χ. απόκτηση της …] συµβατή µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 5 δυνάµει απόφασής της βάσει του άρθρου 8 παρ.8 ν.3959/2011
(η «Απόφαση»).
Οι δεσµεύσεις θα τεθούν σε εφαρµογή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Απόφασης,
εκτός αν άλλως αναφέρεται σε επιµέρους σηµεία των δεσµεύσεων.
Το παρόν κείµενο θα ερµηνεύεται βάσει της Απόφασης στο βαθµό που οι ∆εσµεύσεις
επισυνάπτονται ως όροι και υποχρεώσεις, στο γενικότερο πλαίσιο του ν.3959/2011.

ΤΜΗΜΑ Α.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για το σκοπό των ∆εσµεύσεων, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την ακόλουθη ερµηνεία:
Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που ελέγχονται από τα Μέρη ή/και από τις τελικές
ελέγχουσες µητρικές επιχειρήσεις των Μερών. Η έννοια του ελέγχου θα ερµηνεύεται
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.3 του ν.3959/2011.
Ολοκλήρωση: η µεταφορά του νόµιµου τίτλου της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας στον
Αγοραστή.
Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα: η επιχειρηµατική δραστηριότητα ή δραστηριότητες, όπως
ορίζονται στο Τµήµα Β και το Παράρτηµα, την οποία ή τις οποίες τα Μέρη δεσµεύονται να
εκποιήσουν.
Εντολοδόχος Εκποίησης: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από
τα Μέρη, εγκεκριµένα από την Επιτροπή και διορισµένα από τη [Χ] που έχουν λάβει από τη
[Χ] την αποκλειστική Εντολή του Εντολοδόχου να πωλήσουν την Εκποιούµενη
∆ραστηριότητα σε Αγοραστή χωρίς τον προσδιορισµό ελάχιστης τιµής.
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: η ηµεροµηνία κοινοποίησης του διατακτικού Απόφασης,
εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν µε ίδια ηµεροµηνία της γνωστοποιούσας.
Πρώτη Περίοδος Εκποίησης: περίοδος [●] µηνών αρχόµενη από την Ηµεροµηνία Έναρξης
Ισχύος.
∆ιαχειριστής Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας (Hold Separate Manager): το πρόσωπο
που διορίζεται από την [Χ] για την καθηµερινή διαχείριση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας,
υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντος Εντολοδόχου.
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Κρίσιµο Προσωπικό: το προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της
βιωσιµότητας και της ανταγωνιστικότητας της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας.
Επιβλέπων Εντολοδόχος: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από
τα Μέρη, εγκεκριµένα από την Επιτροπή και διορισµένα από τη [X] που έχουν καθήκον την
εποπτεία της συµµόρφωσης της [X] µε τους όρους και τις υποχρεώσεις που επισυνάπτονται
στην Απόφαση.
Προσωπικό: όλο το προσωπικό το οποίο εργάζεται για την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα,
περιλαµβανοµένου του Βασικού Προσωπικού, το προσωπικό που είναι αποσπασµένο στην
Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα, το κοινό προσωπικό και το πρόσθετο προσωπικό, όπως
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα.
Αγοραστής: η οντότητα που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ως αποκτώσα την Εκποιούµενη
∆ραστηριότητα σύµφωνα µε τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο Τµήµα ∆.
Εντολοδόχος (οι): ο Επιβλέπων Εντολοδόχος και ο Εντολοδόχος της Εκποίησης.
Περίοδος Εκποίησης Εντολοδόχου: περίοδος [●] µηνών αρχόµενη από το τέλος της
Πρώτης Περιόδου Εκποίησης.
[X]: [αναφέρετε την πλήρη επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο της Επιχείρησης που θα
εκποιήσει τη δραστηριότητά της], ΑΡΜΑΕ […], που εδρεύει […].

ΤΜΗΜΑ Β. Η ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
∆έσµευση Εκποίησης
1. Προκειµένου να αποκατασταθεί ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός η [X] δεσµεύεται να
εκποιήσει την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα µέχρι το τέλος της Περιόδου Εκποίησης
Εντολοδόχου σαν δραστηριότητα σε λειτουργία σε αγοραστή και σύµφωνα µε όρους
πώλησης εγκεκριµένους από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται
στην παράγραφο 15. Προκειµένου να υλοποιηθεί η εκποίηση η [X] δεσµεύεται στην
εύρεση αγοραστή και τη σύναψη τελικής δεσµευτικής συµφωνίας αγοραπωλησίας για την
πώληση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας εντός της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης. Αν
η [X] δεν έχει συνάψει τέτοια συµφωνία στο τέλος της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης, η [X]
θα δώσει στον Εντολοδόχο της Εκποίησης αποκλειστική εντολή να πωλήσει την
Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην
παράγραφο 24 εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου. [Η ακόλουθη πρόταση θα
αναφερθεί στην περίπτωση του προεγκεκριµένου αγοραστή («up front buyer»): Η
προτεινόµενη συγκέντρωση δε θα υλοποιηθεί εκτός και µέχρι η [Χ] ή ο Εντολοδόχος
Εκποίησης υπογράψει δεσµευτική συµφωνία αγοραπωλησίας της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας και η Ε.Α. δώσει την έγκρισή της για τον αγοραστή και τους όρους της
πώλησης σύµφωνα µε την παράγραφο 15.]

2. Η [X] θα θεωρείται ότι έχει συµµορφωθεί µε αυτή τη δέσµευση αν στο τέλος της Περιόδου
Εκποίησης Εντολοδόχου η [X] έχει συνάψει τελική δεσµευτική συµφωνία
αγοραπωλησίας, αν η Επιτροπή εγκρίνει τον Αγοραστή και τους όρους σύµφωνα µε τη

8

διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 15 και αν η ολοκλήρωση της πώλησης
της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες µετά την έγκριση από την Επιτροπή του αγοραστή και
των όρων της πώλησης.

3. Προκειµένου να διατηρηθεί το διαρθρωτικό αποτέλεσµα των ∆εσµεύσεων, τα Μέρη, για
περίοδο δέκα (10) ετών µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος δεν θα αποκτήσουν άµεση
ή έµµεση επιρροή σε όλη ή µέρος της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας, εκτός εάν η
Επιτροπή έχει προηγουµένως διαπιστώσει ότι η δοµή της αγοράς έχει µεταβληθεί σε
τέτοιο βαθµό ώστε η απουσία επιρροής επί της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας δεν είναι
πλέον απαραίτητη προκειµένου η προτεινόµενη συγκέντρωση να καταστεί συµβατή µε
τον ανταγωνισµό.
∆οµή και Ορισµός της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας
4. Η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα συνίσταται [περιγράψτε συνοπτικά την Εκποιούµενη
∆ραστηριότητα]. Η παρούσα νοµική και λειτουργική δοµή της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας όπως λειτουργεί µέχρι σήµερα περιγράφεται στο Παράρτηµα. Η
Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα, η οποία περιγράφεται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα,
περιλαµβάνει:
(α) όλα τα ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας) τα οποία συµβάλλουν στην τρέχουσα λειτουργία ή
είναι αναγκαία προκειµένου να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας,
(β) όλες τις άδειες και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε κυβερνητική
υπηρεσία για λογαριασµό της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας,
(γ) όλα τα συµβόλαια, δεσµεύσεις και παραγγελίες πελατών της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας, τα αρχεία πελατών, πιστώσεων και άλλα αρχεία της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας (στοιχεία τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Περιουσιακά
στοιχεία»),
(δ) το Προσωπικό, και
(ε) Το όφελος, για µία µεταβατική περίοδο [αναφέρατε] ετών µετά την Ολοκλήρωση και
βάσει όρων και προϋποθέσεων αντίστοιχων µε τα τρέχοντα που ισχύουν για την
Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα, όλων των τρεχουσών συµφωνιών βάσει των οποίων η [Χ]
ή οι Συνδεδεµένες µε αυτή Επιχειρήσεων προµηθεύει µε προϊόντα ή υπηρεσίες την
Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα, εκτός ένα
συµφωνηθούν διαφορετικά µε τον Αγοραστή. [Το παρόν θα συµπεριληφθεί στις
περιπτώσεις όπου η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα απαιτεί µία διαρκή σχέση µεταξύ των
Μερών προκειµένου να είναι πλήρως βιώσιµη και ανταγωνιστική.]
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ΤΜΗΜΑ Γ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

∆ιατήρηση Βιωσιµότητας, Εµπορευσιµότητας και Ανταγωνιστικότητας
5. Από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και µέχρι την Ολοκλήρωση η [X] θα διατηρεί την
οικονοµική βιωσιµότητα, εµπορευσιµότητα και ανταγωνιστικότητα της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας, σύµφωνα µε την καλή επιχειρηµατική πρακτική και θα ελαχιστοποιεί,
όσο το δυνατόν περισσότερο, οποιοδήποτε κίνδυνο απώλειας της ανταγωνιστικής
δυνατότητας της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας. Συγκεκριµένα η [X] αναλαµβάνει :
(α) να µην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία µπορεί να έχει σηµαντικό δυσµενές
αποτέλεσµα στην αξία, διαχείριση ή ανταγωνιστικότητα της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας ή η οποία µπορεί να µεταβάλει τη φύση και το εύρος της δραστηριότητας
ή τη βιοµηχανική ή εµπορική στρατηγική ή την επενδυτική πολιτική της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας,
(β) να διαθέσει επαρκείς πόρους για την ανάπτυξη της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας επί
τη βάση και για τη συνέχεια των υπαρχόντων σχεδίων επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
(γ) να λάβει όλα τα εύλογα µέτρα, συµπεριλαµβανόµενων κατάλληλων κινήτρων (βάσει
των επιχειρηµατικών πρακτικών), προκειµένου να ενθαρρύνει όλο το Κρίσιµο Προσωπικό
να παραµείνει στην Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα.
Υποχρεώσεις των Μερών σχετικά µε το διαχωρισµό της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας
6. Η [X] δεσµεύεται, από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και µέχρι την Ολοκλήρωση, θα
φροντίσει για το διαχωρισµό της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας από την διατηρούµενη
και να εξασφαλίσει ότι το Κρίσιµο Προσωπικό της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας –
συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαχειριστή Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας - δεν έχει καµία
ενασχόληση µε τη διατηρούµενη δραστηριότητα και αντιστρόφως. Η [Χ] θα εξασφαλίσει,
επίσης, ότι το Προσωπικό δεν δίνει αναφορές σε οποιοδήποτε άτοµο εκτός της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας.
7. Μέχρι την Ολοκλήρωση, η [X] θα συνδράµει στο έργο του Επιβλέποντος Εντολοδόχου
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα διευθύνεται ως µία
οντότητα διακεκριµένη και δυνάµενη να πωληθεί χωριστή από την διατηρούµενη από τα
Μέρη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η [Χ] θα διορίσει έναν ∆ιαχειριστή Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας, υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντος Εντολοδόχου. Ο ∆ιαχειριστής
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας θα διοικεί την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα ανεξάρτητα
και προς όφελός της και µε σκοπό τη διατήρηση της οικονοµικής της βιωσιµότητας,
εµπορευσιµότητας και ανταγωνιστικότητας και της ανεξαρτησίας της από τη
διατηρούµενη από τα Μέρη δραστηριότητα.
8. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα τηρείτε και διοικείται ως
µία ξεχωριστή οντότητα ο Επιβλέπων Εντολοδόχος θα εξασκεί τα δικαιώµατα της [Χ] ως
µέτοχος στην Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα (εκτός των δικαιωµάτων στα µερίσµατα που
οφείλονται πριν την Ολοκλήρωση), µε σκοπό να λειτουργεί προς το όφελος της
επιχείρησης, ως ανεξάρτητος οικονοµικός επενδυτής, και µε σκοπό να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της [Χ] βάσει των ∆εσµεύσεων. Επιπλέον, ο Επιβλέπων Εντολοδόχος θα
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έχει την εξουσία να αντικαθιστά κάποια από τα µέλη του επιβλέποντος συµβουλίου ή µη
εκτελεστικά διοικητικά στελέχη του διοικητικού συµβουλίου, που έχουν διοριστεί για
λογαριασµό της [Χ]. Κατόπιν αιτήµατος του Επιβλέποντος Εντολοδόχου, η [Χ] θα
παρατηθεί από µέλος των συµβουλίων ή θα υποχρεώσει αυτά τα µέλη να παραιτηθούν.
[Η ακόλουθη παράγραφος ενσωµατώνεται στο παρόν στις περιπτώσεις όπου µία
επιχείρηση ή µία συµµετοχή στην επιχείρηση πρέπει να εκποιηθεί και είναι απαραίτητος
ένας αυστηρός διαχωρισµός της επιχειρηµατικής δοµής]
Αυτονοµία
9. Η [X] θα υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι µετά την
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος δε θα αποκτήσει επιχειρηµατικά µυστικά, τεχνογνωσία,
εµπορικές πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εµπιστευτικού ή αποκλειστικού
χαρακτήρα που σχετίζονται µε την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα. Ειδικότερα, η συµµετοχή
της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας σε κεντρικό δίκτυο πληροφορικής θα διαχωρίζεται
κατά το δυνατόν, χωρίς να υποβαθµίζεται η βιωσιµότητα της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας. Η [X] µπορεί να αποκτά πληροφορίες που σχετίζονται µε την
Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκποίηση της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας ή των οποίων η αποκάλυψη απαιτείται αό το νόµο.
Όρος µη προσέλκυσης (Non sollicitation clause)
10. Τα Μέρη αναλαµβάνουν, καθώς και οι Συνδεδεµένες µε αυτά Επιχειρήσεις, να µην
προσελκύσουν το Κρίσιµο Προσωπικό της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας για µία
περίοδο [Χ] µετά την Ολοκλήρωση.
Προληπτικός έλεγχος
11. Προκειµένου οι υποψήφιοι αγοραστές να µπορέσουν να πραγµατοποιήσουν τον
αναγκαίο προληπτικό έλεγχο της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας και µε τις συνήθεις
εξασφαλίσεις εµπιστευτικότητας και αναλόγως µε το στάδιο της εκποίησης, η [X] θα
προσφέρει στους υποψήφιους αγοραστές
(α) επαρκείς πληροφορίες αναφορικά µε την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα.
(β) επαρκείς πληροφορίες αναφορικά µε το Προσωπικό και θα τους δώσει εύλογη
πρόσβαση στο Προσωπικό.
Εκθέσεις
12. H [X] υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις σχετικά µε τους υποψήφιους αγοραστές της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας και ενηµέρωση σχετικά µε προσφορές από υποψήφιους
αγοραστές στην Επιτροπή και τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο εντός δέκα (10) ηµερών από
το τέλος εκάστου µήνα µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος (εκτός αν άλλως ζητηθεί
από την Επιτροπή).
13. Τα Μέρη θα ενηµερώνουν την Επιτροπή και τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο σχετικά µε
την προετοιµασία των εγγράφων του data room και τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου
και θα υποβάλλουν αντίγραφο του ενηµερωτικού φυλλαδίου στην Επιτροπή και τον
Επιβλέποντα Εντολοδόχο προτού στείλουν το φυλλάδιο σε υποψήφιους αγοραστές.
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ΤΜΗΜΑ ∆.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

14. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η άµεση αποκατάσταση του αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού, ο Αγοραστής, προκειµένου να εγκριθεί από την Επιτροπή, πρέπει :
(α) να είναι ανεξάρτητος από τα Μέρη και να µη συνδέεται µαζί τους,
(β) να έχει οικονοµικούς πόρους, αποδεδειγµένη εµπειρία και κίνητρο να διατηρήσει και
να αναπτύξει την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα ως βιώσιµη και ενεργό µονάδα που είναι
σε θέση να ανταγωνισθεί τα Μέρη και άλλους ανταγωνιστές,
(γ) να µην είναι πιθανό να δηµιουργήσει, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή
της η Επιτροπή, εκ πρώτης όψεως προβλήµατα ανταγωνισµού και να µην υπάρχει
κίνδυνος η υλοποίηση των ∆εσµεύσεων να καθυστερήσει και ιδίως να αναµένεται εύλογα
ότι θα λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την αρµόδια ρυθµιστική αρχή για την
εξαγορά της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας (τα ως άνω κριτήρια του αγοραστή καλούνται
στο εξής οι «Απαιτήσεις του Αγοραστή»).
15. Η τελική δεσµευτική συµφωνία αγοραπωλησίας θα εξαρτάται από την έγκριση της
Επιτροπής. Όταν η [X] έχει συµφωνήσει µε έναν αγοραστή, θα υποβάλλει πλήρως
τεκµηριωµένη και αιτιολογηµένη πρόταση, η οποία θα περιλαµβάνει αντίγραφο της
τελικής συµφωνίας, στην Επιτροπή και τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο. Η [X] πρέπει να
µπορεί να αποδείξει στην Επιτροπή ότι ο αγοραστής πληροί τις Απαιτήσεις του
Αγοραστή και ότι η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα πωλείται µε τρόπο συνεπή µε τις
∆εσµεύσεις. Για την έγκριση, η Επιτροπή βεβαιώνει ότι ο αγοραστής πληροί τις
Απαιτήσεις του Αγοραστή και ότι η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα πωλείται µε τρόπο
συνεπή µε τις ∆εσµεύσεις. Η Επιτροπή µπορεί, να εγκρίνει την πώληση της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας χωρίς ένα ή περισσότερα εκ των Περιουσιακών
Στοιχείων ή µέρη του Προσωπικού, εάν αυτό δεν επιδρά στη βιωσιµότητα και
ανταγωνιστικότητα της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας, µετά την πώληση, λαµβάνοντας
υπόψη τον προτεινόµενο αγοραστή.

ΤΜΗΜΑ Ε.

ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΣ

Ι. ∆ιαδικασία διορισµού
16. Η [X] διορίζει Επιβλέποντα Εντολοδόχο για να πραγµατοποιήσει όσα προβλέπονται στις
∆εσµεύσεις για τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο. Εάν η [X] δεν έχει συνάψει τελική
δεσµευτική συµφωνία αγοραπωλησίας ένα µήνα πριν το τέλος της Πρώτης Περιόδου
Εκποίησης ή εάν η Επιτροπή έχει απορρίψει αγοραστή προτεινόµενο από τη [X] την
περίοδο εκείνη η αργότερα, η [X] διορίζει Εντολοδόχο της Εκποίησης για να
πραγµατοποιήσει, όσα προβλέπονται στις ∆εσµεύσεις για τον Εντολοδόχο της
Εκποίησης. Ο διορισµός του Εντολοδόχου της Εκποίησης ισχύει µετά την έναρξη της
Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου.
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17. Ο Εντολοδόχος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τα Μέρη, να διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα για να εκτελέσει την εντολή του, για παράδειγµα ως τράπεζα επενδύσεων ή
σύµβουλος ή ελεγκτής και δεν θα έχει ούτε θα έχει εκτεθεί σε σύγκρουση συµφερόντων.
Ο Εντολοδόχος αµείβεται από τα Μέρη µε τρόπο που να µην εµποδίζει την ανεξάρτητη
και αποτελεσµατική εκτέλεση της εντολής του. Ειδικότερα, όταν το πακέτο αµοιβής του
Εντολοδόχου της Εκποίησης περιλαµβάνει επιπλέον αµοιβή επιτυχίας αναφορικά µε την
τελική αξία πώλησης της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας, η αµοιβή θα συνδέεται και µε
την εκποίηση εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου.
Πρόταση από τα Μέρη
18. Εντός τριών εβδοµάδων µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, η [X] υποβάλει για
έγκριση στην Επιτροπή λίστα µε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία η [X] προτείνει
να διορίσει ως Επιβλέποντα Εντολοδόχο. Όχι αργότερα από ένα µήνα πριν από το τέλος
της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης, η [X] θα υποβάλει για έγκριση στην Επιτροπή λίστα µε
ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία η [X] προτείνει να διορίσει ως Εντολοδόχο της
Εκποίησης. Η πρόταση θα περιλαµβάνει επαρκή στοιχεία προκειµένου η Επιτροπή να
βεβαιώσει ότι ο προτεινόµενος Εντολοδόχος πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 17 και
θα περιλαµβάνει:
(α) όλους τους όρους της προτεινόµενης εντολής, που είναι απαραίτητοι για να µπορέσει
ο Εντολοδόχος να εκτελέσει τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις παρούσες ∆εσµεύσεις,
(β) γενική παρουσίαση του προγράµµατος εργασίας που θα περιγράφει τον τρόπο µε τον
οποίο ο Εντολοδόχος θα εκτελέσει τα καθήκοντά του,
(γ) διευκρίνιση εάν ο προτεινόµενος Εντολοδόχος θα ενεργεί ως Επιβλέπων
Εντολοδόχος και ως Εντολοδόχος της Εκποίησης ή εάν διαφορετικοί εντολοδόχοι
προτείνονται για τις δύο θέσεις.
Έγκριση ή απόρριψη από την Επιτροπή
19. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει ή να απορρίψει τον προτεινόµενο ή
τους προτεινόµενους Εντολοδόχους και να εγκρίνει την προτεινόµενη εντολή µε όσες
τροποποιήσεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του(ς). Αν µόνο
ένα όνοµα εγκριθεί, η [X] θα διορίσει ή θα προκαλέσει το διορισµό αυτού του ατόµου ή
του οργανισµού ως Εντολοδόχου, σύµφωνα µε την εντολή που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή. Εάν εγκριθούν περισσότερα από ένα ονόµατα, η [X] θα είναι ελεύθερη να
επιλέξει τον Εντολοδόχο από τα εγκριθέντα ονόµατα. Ο Εντολοδόχος διορίζεται εντός
µίας εβδοµάδας από την έγκριση της Επιτροπής, σύµφωνα µε την εντολή που έχει
εγκριθεί από την Επιτροπή.
Νέα πρόταση από τα Μέρη
20. Αν απορριφθούν όλοι οι προτεινόµενοι Εντολοδόχοι, η [X] υποβάλλει τα ονόµατα
τουλάχιστον δύο ακόµη ατόµων ή οργανισµών εντός µίας εβδοµάδας, αφότου λάβει
γνώση της απόρριψης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τη διαδικασία που παρουσιάζεται
στις παραγράφους 16 και 19.
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Εντολοδόχος επιλεγµένος από την Επιτροπή
21. Εάν όλοι οι προτεινόµενοι Εντολοδόχοι απορριφθούν από την Επιτροπή, η Επιτροπή θα
επιλέξει Εντολοδόχο, τον οποίο η [X] θα διορίσει ή θα προκαλέσει το διορισµό του,
σύµφωνα µε την εντολή του εντολοδόχου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.
ΙΙ. Καθήκοντα του Εντολοδόχου
22. Ο Εντολοδόχος θα αναλάβει τα καθορισµένα καθήκοντά του προκειµένου να
εξασφαλίσει συµµόρφωση µε τις ∆εσµεύσεις. Η Επιτροπή µπορεί, µε δική της
πρωτοβουλία ή κατόπιν απαίτησης του Εντολοδόχου ή της [X] να δώσει εντολές ή
οδηγίες στον Εντολοδόχο προκειµένου να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τους όρους
και τις υποχρεώσεις που επισυνάπτονται στην Απόφαση.
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Επιβλέποντος Εντολοδόχου
23. Ο Επιβλέπων Εντολοδόχος :
(1) στην πρώτη του έκθεση στην Επιτροπή θα προτείνει ένα λεπτοµερές πρόγραµµα
εργασίας στο οποίο θα περιγράφει, πώς σκοπεύει να εποπτεύσει τη συµµόρφωση µε τις
υποχρεώσεις και τους όρους που επισυνάπτονται στην Απόφαση.
(2) επιβλέπει την καθηµερινή διαχείριση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας µε σκοπό να
εξασφαλίσει τη συνεχή οικονοµική της βιωσιµότητα, εµπορευσιµότητα και
ανταγωνιστικότητα και επιβλέπει τη συµµόρφωση της [X] µε τους όρους και τις
υποχρεώσεις που επισυνάπτονται στην Απόφαση. Προς το σκοπό αυτό ο Επιβλέπων
Εντολοδόχος:
(α) επιβλέπει τη διατήρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας, εµπορευσιµότητας και
ανταγωνιστικότητας της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας και τη διατήρηση του κατά το
µέτρο του δυνατού διαχωρισµού της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας από τις
επιχειρήσεις που διατηρούνται από τα Μέρη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6
των ∆εσµεύσεων.
(β) επιβλέπει τη διαχείριση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας ως διακριτή και υπό
πώληση οντότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 7 των ∆εσµεύσεων.
(γ)

(i) σε συνεργασία µε την [X] προσδιορίζει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να
εξασφαλίσει ότι µετά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, η [X] δεν θα αποκτήσει
επαγγελµατικά µυστικά, τεχνογνωσία, εµπορικές πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία εµπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα σχετικά µε την Εκποιούµενη
∆ραστηριότητα. Ειδικότερα προσπαθεί κατά το δυνατόν για το διαχωρισµό της
συµµετοχής της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας σε κεντρικό δίκτυο πληροφορικής,
χωρίς να υποβαθµίζεται η βιωσιµότητα της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας και (ii)
αποφασίζει, εάν πληροφορίες µπορούν να κοινοποιηθούν στην [X], εφόσον η
κοινοποίηση είναι εύλογα απαραίτητη προκειµένου η [X] να µπορέσει να υλοποιήσει
την εκποίηση ή εφόσον η κοινοποίηση απαιτείται από το νόµο.

(δ)

επιβλέπει τον διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων και την κατανοµή του
Προσωπικού µεταξύ της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας και της [Χ] ή των
Συνδεδεµένων µε αυτή Επιχειρήσεων.
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(3) αναλαµβάνει όλες τις άλλες λειτουργίες που έχουν ανατεθεί στον Επιβλέποντα
Εντολοδόχο σύµφωνα µε τους όρους και τις υποχρεώσεις που επισυνάπτονται στην
Απόφαση.
(4) προτείνει στη [X] τα µέτρα που ως Επιβλέπων Εντολοδόχος, θεωρεί απαραίτητα για
να εξασφαλίσει τη συµµόρφωσή της µε τους όρους και τις υποχρεώσεις που
επισυνάπτονται στην Απόφαση, και ειδικότερα τη διατήρηση της πλήρους οικονοµικής
βιωσιµότητας,
εµπορευσιµότητας
ή
ανταγωνιστικότητας
της
Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας, τη διατήρηση του διαχωρισµού της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας και
τη µη-κοινοποίηση ανταγωνιστικώς ευαίσθητων πληροφοριών.
(5) εξετάζει και αξιολογεί πιθανούς αγοραστές, καθώς και την πρόοδο της διαδικασίας
εκποίησης και βεβαιώνει ότι, ανάλογα µε το στάδιο της διαδικασίας εκποίησης (α) οι
υποψήφιοι αγοραστές έχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε την Εκποιούµενη
∆ραστηριότητα και το Προσωπικό, ιδίως µε την εξέταση, εάν είναι διαθέσιµα, των
εγγράφων του data room, του ενηµερωτικού φυλλαδίου και της διαδικασίας προληπτικού
ελέγχου και (β) ότι οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν εύλογη πρόσβαση στο Προσωπικό.
(6) υποβάλλει στην Επιτροπή έγγραφη έκθεση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από το
τέλος εκάστου µήνα, την οποία ταυτόχρονα στέλνει σε µη εµπιστευτική έκδοση στη [X]. Η
έκθεση θα καλύπτει τη λειτουργία και διαχείριση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας, ώστε
η Επιτροπή να µπορεί να αξιολογήσει, εάν η δραστηριότητα διατηρείται µε τρόπο
συνεπή µε τις ∆εσµεύσεις και την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης καθώς, επίσης, και
τους υποψήφιους αγοραστές. Επιπλέον αυτών των εκθέσεων, ο Επιβλέπων
Εντολοδόχος υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση έγγραφη έκθεση στην Επιτροπή, την οποία
ταυτόχρονα στέλνει σε µη εµπιστευτική έκδοση στη [X], αν εκτιµά για εύλογη αιτία ότι η
[X] δε συµµορφώνεται µε τις ∆εσµεύσεις.
(7) εντός µίας εβδοµάδας από τη λήψη της τεκµηριωµένης πρότασης που αναφέρεται
στην παράγραφο 15, υποβάλλει στην Επιτροπή αιτιολογηµένη γνώµη σχετικά µε την
καταλληλότητα και την ανεξαρτησία του προτεινόµενου αγοραστή και τη βιωσιµότητα της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας µετά την Πώληση και κατά πόσο η Εκποιούµενη
∆ραστηριότητα πωλείται µε τρόπο συνεπή µε τους όρους και τις υποχρεώσεις που
επισυνάπτονται στην Απόφαση, και ειδικότερα, ένα είναι σχετικό, εάν η Πώληση της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας χωρίς ένα ή περισσότερα από τα Περιουσιακά Στοιχεία ή
µέρος του Προσωπικού επηρεάζει τη βιωσιµότητα της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας
µετά την πώληση, λαµβάνοντας υπόψη τον προτεινόµενο αγοραστή.
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Εντολοδόχου της Εκποίησης
24. Εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου, ο Εντολοδόχος της Εκποίησης πωλεί,
δυνάµει και των προβλέψεων στην ειδική σύµβαση εντολής που θα συνάψει µε τη [X],
την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα σε αγοραστή, υπό την προϋπόθεση και αφού έχει
συναινέσει και η [X], ότι η Επιτροπή έχει εγκρίνει και τον αγοραστή και την τελική
δεσµευτική συµφωνία αγοραπωλησίας σύµφωνα µε τη διαδικασία που παρουσιάζεται
στην παράγραφο 15. Ο Εντολοδόχος της Εκποίησης θα περιλάβει στην συµφωνία
αγοραπωλησίας τις διατάξεις και τους όρους που θεωρεί απαραίτητους για την ταχεία
πώληση εντός της Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου. Ειδικότερα, ο Εντολοδόχος της
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Εκποίησης µπορεί να περιλάβει στη συµφωνία αγοραπωλησίας τις συνήθεις δηλώσεις,
εγγυήσεις και αποζηµιώσεις που κρίνονται ευλόγως απαραίτητες για την
πραγµατοποίηση της πώλησης. Ο Εντολοδόχος της Εκποίησης θα προστατεύσει τα
νόµιµα οικονοµικά συµφέροντα της [X], υπό την προϋπόθεση ότι η [X] θα υποχρεούται
να εκποιήσει την εν λόγω δραστηριότητα χωρίς προσδιορισµό ελάχιστης τιµής εντός της
Περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου.
25. Εντός της περιόδου Εκποίησης Εντολοδόχου (ή άλλως κατόπιν αιτήµατος της
Επιτροπής) ο Εντολοδόχος της Εκποίησης θα υποβάλλει στην Επιτροπή πλήρη µηνιαία
έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης. Αυτές οι εκθέσεις θα
υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από το τέλος εκάστου µήνα µε ταυτόχρονη
αποστολή αντιγράφου στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο και αντιγράφου σε µη
εµπιστευτική έκδοση στα Μέρη.
ΙΙΙ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των Μερών
26. Η [X] θα προσφέρει και θα υποχρεώνει τους συµβούλους της να προσφέρουν στον
Εντολοδόχο όλη τη συνεργασία, αρωγή και πληροφόρηση που µπορεί εύλογα να
ζητήσει ο Εντολοδόχος για να εκτελέσει το έργο του. Ο Εντολοδόχος θα έχει πλήρη και
ολοκληρωµένη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, έγγραφα, προσωπικό διαχείρισης ή άλλο,
εγκαταστάσεις, χώρους και τεχνικές πληροφορίες της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας
που είναι απαραίτητα για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις ∆εσµεύσεις
και η [X] και η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα θα προσφέρουν στον Εντολοδόχο κατόπιν
σχετικού αιτήµατός του αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου. Η [X] και η Εκποιούµενη
∆ραστηριότητα θα διαθέσουν στον Εντολοδόχο ένα ή περισσότερα γραφεία στις
εγκαταστάσεις τους και θα είναι διαθέσιµες για συναντήσεις προκειµένου να δώσουν
στον Εντολοδόχο όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του
έργου του.
27. Η [X] προσφέρει στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο, όλη τη διαχειριστική και διοικητική
υποστήριξη που µπορεί, ευλόγως, να ζητήσει για τη διαχείριση της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας. Αυτό θα περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες διοικητικής υποστήριξης που
σχετίζονται µε την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα οι οποίες κατά την τρέχουσα περίοδο
εκτελούνται σε κεντρικό επίπεδο (headquarters level). Η [X] θα προσφέρει και θα
υποχρεώσει τους συµβούλους της να προσφέρουν στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο
κατόπιν αιτήµατός του, τις πληροφορίες που διατίθενται στους υποψήφιους αγοραστές,
ειδικότερα θα δώσει στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο πρόσβαση στα έγγραφα του data
room και όλες τις άλλες πληροφορίες που διατίθενται στους υποψήφιους αγοραστές κατά
τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου. Η [X] ενηµερώνει τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο
σχετικά µε πιθανούς αγοραστές, υποβάλλει λίστα υποψήφιων αγοραστών και κρατά τον
Επιβλέποντα Εντολοδόχο ενήµερο για όλες τις εξελίξεις στη διαδικασία εκποίησης.
28. Η [X] θα δώσει ή θα υποχρεώσει τις Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις να δώσουν κατάλληλες
εξουσίες, στον Εντολοδόχο της Εκποίησης να προχωρήσει στην πώληση, στην
Ολοκλήρωση και όλες τις ενέργειες και δηλώσεις που ο Εντολοδόχος της Εκποίησης
κρίνει απαραίτητες ή κατάλληλες για την πώληση και την Ολοκλήρωση,
περιλαµβανοµένου του διορισµού συµβούλων για να βοηθήσουν στη διαδικασία
πώλησης. Κατόπιν αιτήµατος του Εντολοδόχου της Εκποίησης, η [X] θα φροντίσει τα
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έγγραφα που είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση της πώλησης και την
Ολοκλήρωση να υπογραφούν.
29. Η [X] αµείβει τον Εντολοδόχο και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους του (καθένας
καλούµενος «Αµειβόµενο Μέρος»), θα προστατέψει κάθε Αµειβόµενο Μέρος και δια του
παρόντος συµφωνεί ότι κάθε Αµειβόµενο Μέρος, δεν θα έχει καµία ευθύνη για
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τα καθήκοντα του Εντολοδόχου σύµφωνα µε τις
∆εσµεύσεις, εκτός εάν οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν από δόλο, απερισκεψία, βαριά
αµέλεια ή κακή πίστη του Εντολοδόχου, των υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή συµβούλων
του.
30. Με δαπάνες της [X], ο Εντολοδόχος µπορεί να προβαίνει σε διορισµό συµβούλων
(ιδιαίτερα για χρηµατοδοτικά και νοµικά θέµατα), υποκείµενο στην έγκριση της [X] (η
οποία έγκριση δε θα πρέπει να παρακρατείται ή να καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία) αν ο
Εντολοδόχος θεωρεί ότι ο διορισµός αυτών των συµβούλων είναι απαραίτητος ή
κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε
την Εντολή, υπό την προϋπόθεση ότι οι αµοιβές και οι άλλες δαπάνες του Εντολοδόχου
είναι εύλογες. Εάν η [X] αρνηθεί να εγκρίνει τους συµβούλους που προτείνονται από τον
Εντολοδόχο η Επιτροπή µπορεί αντ’ αυτής να εγκρίνει τους συµβούλους, µε
προηγούµενη ακρόαση της [X]. Μόνο ο Εντολοδόχος θα έχει δικαίωµα να δίνει οδηγίες
στους συµβούλους. Η παράγραφος 29 θα ισχύει αναλόγως. Κατά την Περίοδο
Εκποίησης Εντολοδόχου, ο Εντολοδόχος της Εκποίησης µπορεί να χρησιµοποιεί
συµβούλους οι οποιοι εργάστηκαν για την [X] κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εκποίησης,
αν ο Εντολοδόχος της Εκποίησης κρίνει ότι µία τέτοια ενέργεια εξυπηρετεί µε τον
καλύτερο τρόπο την ταχεία πώληση.
ΙV. Αντικατάσταση, απαλλαγή και επαναδιορισµός του Εντολοδόχου
31. Αν ο Εντολοδόχος παύσει να εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις ∆εσµεύσεις ή για
οποιαδήποτε άλλο βάσιµο λόγο, περιλαµβανοµένης της έκθεσης του Εντολοδόχου σε
κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων:
(α) η Επιτροπή µπορεί, µετά από προηγούµενη ακρόαση του Εντολοδόχου, να
υποχρεώσει την [X] να αντικαταστήσει τον Εντολοδόχο ή
(β) η [X], µε προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής, µπορεί να αντικαταστήσει τον
Εντολοδόχο.
32. Αν ο Εντολοδόχος αποµακρυνθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 31, ο Εντολοδόχος
µπορεί να υποχρεωθεί να συνεχίσει το έργο του µέχρι να αναλάβει νέος Εντολοδόχος
στον οποίο ο Εντολοδόχος έχει παραδώσει πλήρως όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ο
νέος Εντολοδόχος διορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που παρουσιάζεται στις
παραγράφους 16-21.
33. Εκτός από την αποµάκρυνση σύµφωνα µε την παράγραφο 31, ο Εντολοδόχος παύει να
ενεργεί ως Εντολοδόχος µόνο αφότου η Επιτροπή τον έχει απαλλάξει από τα καθήκοντά
του, αφού έχει υλοποιήσει όλες τις ∆εσµεύσεις που του ανατέθηκαν. Η Επιτροπή όµως
µπορεί, οποιαδήποτε στιγµή να ζητήσει τον επαναδιορισµό του Επιβλέποντος
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Εντολοδόχου, αν κατόπιν φανεί ότι τα σχετικά διορθωτικά µέτρα δεν υλοποιήθηκαν
πλήρως και ορθά.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ. ΡΗΤΡΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
34. Η Επιτροπή µπορεί, όπου κρίνει κατάλληλο, σε απάντηση σχετικού εύλογου αιτήµατος
της [X] συνοδευόµενου από έκθεση από τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο:
(i) Να παρατείνει τις προθεσµίες που προβλέπονται στις ∆εσµεύσεις ή
(ii) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις να προβεί σε απαλλαγή, τροποποίηση ή αντικατάσταση
µίας ή περισσοτέρων υποχρεώσεων στις παρούσες ∆εσµεύσεις.
Σε όσες περιπτώσεις η [X] ζητά παράταση προθεσµίας, πρέπει να υποβάλλει αίτηση
στην Επιτροπή, καταδεικνύοντας σχετική εύλογη αιτία, τουλάχιστον ένα µήνα πριν την
εκπνοή της προθεσµίας. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η [X] δικαιούται να ζητήσει
παράταση εντός του τελευταίου µήνα οποιασδήποτε προθεσµίας.

……………………………………………………..
[Υπογραφή]
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
1. Η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα υπό την τρέχουσα λειτουργία συνίσταται από την
παρακάτω νοµική και λειτουργική δοµή: [περιγράψτε τη νοµική και λειτουργική δοµή
της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος]
2. Κατόπιν της παραγράφου 4 των ∆εσµεύσεων, η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα
περιλαµβάνει ειδικότερα καταρχήν:
(α) τα ακόλουθα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία: [αναφέρατε σχετικά, π.χ. χ
εργοστάσιο, ψ αποθήκη, κ.άλ.],
(β) τα ακόλουθα άυλα περιουσιακά στοιχεία: [αναφέρατε σχετικά, π.χ. σήµατα, κ.άλ.],
(γ) τις ακόλουθες άδειες και εγκρίσεις: [αναφέρατε σχετικά]
(δ) τα ακόλουθα, κυρίως, συµβόλαια, δεσµεύσεις: [αναφέρατε σχετικά, π.χ. σήµατα,
κ.άλ.],
(ε) τα ακόλουθα αρχεία πελατών, πιστωτών και λοιπά αρχεία: [αναφέρατε τους
βασικούς πελάτες, κ.άλ.]
(ε) το ακόλουθο Προσωπικό:
(στ) το ακόλουθο Κρίσιµο Προσωπικό: [λοιπά δικαιώµατα βιοµηχανικής και
πνευµατικής Ιδιοκτησίας τα οποία τυχόν χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας
(γ) τους διακανονισµούς για την προµήθεια των ακόλουθων προϊόντων ή υπηρεσιών
από τη [Χ] ή Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις για µία µεταβατική περίοδο έως [●] µετά την
Ολοκλήρωση [αναφέρετε σχετικά]
3. Η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα δεν θα συµπεριλαµβάνει
(i) ….,
(ii) ….
[αποτελεί ευθύνη των Μερών να αναφέρουν τι δε θα περιλαµβάνεται στην Εκποιούµενη
∆ραστηριότητα]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Σύµβαση-Πρότυπο Εντολοδόχου Εκποίησης
ή/και Επιβλέποντος Εντολοδόχου
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ:
1. [Χ] [Σηµειώστε την επωνυµία της εταιρίας η οποία πρόκειται να εκποιήσει τη
δραστηριότητά της] (εφεξής [Χ]), µε έδρα [αναφέρατε την πλήρη διεύθυνση] και
εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από [αναφέρατε όνοµα, τίτλο του ατόµου που
εκπροσωπεί την Χ στην παρούσα Σύµβαση],
ΚΑΙ
2. [Σηµειώστε το όνοµα, τη διεύθυνση και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα στοιχεία της
εταιρείας του Εντολοδόχου], (εφεξής ο «Εντολοδόχος»)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στην Απόφαση [αναφέρετε το πλήρες όνοµα και αριθµό της υπόθεσης] και σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παρ.8 ν. 3959/2011, η [Χ] πρότεινε δεσµεύσεις (εφεξής οι «∆εσµεύσεις»), οι οποίες
επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτηµα Ι, προκειµένου να καταστήσει δυνατό στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού (εφεξής «Ε.Α.»), να κηρύξει τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που
αφορά [Περιγραφή τη δραστηριότητας: π.χ. η απόκτηση της …/ η δηµιουργία κοινής
επιχείρησης µεταξύ …], συµβατή µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επί
µέρους αγορές στις οποίες αφορά. Η Ε.Α. ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα πράξη µε απόφασή
της (εφεξής η «Απόφαση»), υπό την προϋπόθεση της πλήρους συµµόρφωσης µε τους
όρους και προϋποθέσεις που επισυνάπτονται στην Απόφαση (εφεξής οι «Όροι και
Προϋποθέσεις»).
Σύµφωνα µε τους Όρους και Προϋποθέσεις, η [Χ] αναλαµβάνει να εκποιήσει [Αναφέρατε την
εκποιούµενη δραστηριότητα] και, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, η [X] ανέλαβε να
διατηρεί την οικονοµική βιωσιµότητα, εµπορευσιµότητα και ανταγωνιστικότητα της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, η [X] αναλαµβάνει να διορίσει Επιβλέποντα
Εντολοδόχο για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων διατήρησης της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας χωριστής από τη διατηρούµενη από τις [X] επιχειρηµατική δραστηριότητα και
για την παρακολούθηση της διαδικασίας εκποίησης, και να διορίσει Εντολοδόχο Εκποίησης
για την εκποίηση της εν λόγω δραστηριότητας εάν η [Χ] δεν επιτύχει να την εκποιήσει κατά
την διάρκεια της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης. Σύµφωνα µε τους Όρους και Προϋποθέσεις, η
[X] µε την παρούσα αναθέτει καθήκοντα στον Εντολοδόχο και η παρούσα συµφωνία συνιστά
την εντολή που αναφέρεται στις ∆εσµεύσεις ( εφεξής η «Εντολή»).
Ο διορισµός του Εντολοδόχου και των όρων της παρούσας Εντολής εγκρίθηκαν από την Ε.Α.
στις [Αναφέρατε την ηµεροµηνία της εγκριτικής επιστολής].
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Σε περίπτωση αµφισβήτησης, η Εντολή θα ερµηνεύεται βάσει: 1) των Όρων και
Προϋποθέσεων και της Απόφασης και 2) του γενικού πλαισίου του εθνικού δικαίου, ήτοι των
διατάξεων του Αστικού Κώδικα (άρθρα 713-729) και του ν. 3959/2011, και 3) της
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου και του κανονισµού (EΚ) αριθ. 802/2004 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
H [X] και ο Εντολοδόχος εφεξής καλούµενοι και ως τα Μέρη, συνοµολόγησαν και
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Τµήµα Α.

Ορισµοί

Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Εντολή θα έχουν την έννοια που προβλέπεται
στο Τµήµα Α των ∆εσµεύσεων. Για τις ανάγκες της παρούσας Εντολής, οι ακόλουθοι όροι θα
έχουν την ακόλουθη έννοια:
Πώληση: η σύναψη δεσµευτικής συµφωνίας πώλησης και αγοράς για την πώληση της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας στον Αγοραστή.
Συνδεδεµένες µε τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεις: οι άλλες επιχειρήσεις που ανήκουν στον
ίδιο όµιλο ανεξαρτήτων συνεργατών και επιχειρήσεων µε τον Εντολοδόχο.
Οµάδα Εντολοδόχου: Τα στελέχη κλειδιά υπεύθυνα για την εκτέλεση των καθηκόντων που
ανατέθηκαν µε την Εντολή και που αναφέρονται στην παράγραφο [3] του Τµήµατος [Β]
κατωτέρω.
Πρόγραµµα Εργασίας: τα βασικά σηµεία του προγράµµατος εργασίας που παρουσιάστηκε
από τον Εντολοδόχο στην Ε.Α. για την έγκριση του Εντολοδόχου και που επισυνάπτεται στην
παρούσα ως Παράρτηµα []. Ένα πιο λεπτοµερές Πρόγραµµα Εργασίας θα συνταχθεί από
τον Εντολοδόχο και θα κατατεθεί στην Ε.Α. µε την πρώτη Έκθεση του εντολοδόχου (βλ.
Τµήµα ΣΤ).
Τµήµα Β.

∆ιορισµός Εντολοδόχου

1. Η [X] µε την παρούσα διορίζει και αναθέτει στον Εντολοδόχο να ενεργεί ως ο
αποκλειστικός της Εντολοδόχος για την εκπλήρωση των καθηκόντων του [Επιβλέποντος
Εντολοδόχου και/ή Εντολοδόχου Εκποίησης] σύµφωνα µε τους Όρους και Προϋποθέσεις
και ο Εντολοδόχος αποδέχεται και συµφωνεί µε τον ως άνω διορισµό σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας Εντολής.
2. Ο διορισµός και η Εντολή τίθενται σε εφαρµογή µε την υπογραφή της παρούσας εκτός
των προϋποθέσεων που αναφέρονται ειδικά στα καθήκοντα και υποχρεώσεις του
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Εντολοδόχου Εκποίησης τα οποία θα τεθούν σε ισχύ µε την έναρξη της Περιόδου
Εκποίησης Εντολοδόχου.
3. Η Οµάδα Εντολοδόχου αποτελείται από τα κατωτέρω πρόσωπα: [Αναφέρετε το όνοµα
και τον τίτλο καθενός από τα πρόσωπα]. Ο Εντολοδόχος δεν µπορεί να αντικαταστήσει
πρόσωπα της Οµάδας Εντολοδόχου χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Ε.Α. και της
[X].
Τµήµα Γ.

Γενικά Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Εντολοδόχου

4. Ο Εντολοδόχος ενεργεί για λογαριασµό της Ε.Α. για να διασφαλίσει ότι η [X] θα τηρήσει
τους Όρους και Προϋποθέσεις και θα αναλάβει τα καθήκοντα που αναφέρονται στους
Όρους και Προϋποθέσεις για τον [Επιβλέποντα Εντολοδόχο και/ή Εντολοδόχο
Εκποίησης]. Ο Εντολοδόχος θα εκτελεί τα καθήκοντά που περιγράφονται στην παρούσα
Εντολή και σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Εργασίας καθώς και τυχόν αναθεωρήσεις αυτού,
κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Α., όπως και σύµφωνα µε τυχόν βελτιώσεις στο Πρόγραµµα
Εργασίας που θα εγκριθούν από την Ε.Α.. Η Ε.Α. µπορεί, µε πρωτοβουλία της ή δυνάµει
αιτήµατος του Εντολοδόχου ή της [X] να δώσει εντολές ή οδηγίες στον Εντολοδόχο
προκειµένου να διασφαλίσει την τήρηση των Όρων και Προϋποθέσεων. Η [X] δεν
δικαιούται να δώσει οδηγίες στον Εντολοδόχο.
5. Ο Εντολοδόχος θα προτείνει στη [X] µέτρα που θεωρεί απαραίτητα για να διασφαλιστεί η
τήρηση από τη [X] των ∆εσµεύσεων και/ ή της Εντολής, και ο Εντολοδόχος θα προτείνει
στην Ε.Α. απαραίτητα µέτρα εφόσον η [X] δεν τηρεί τις προτάσεις του, εντός του χρονικού
διαστήµατος που θα έχει θέσει ο Εντολοδόχος.
Τµήµα ∆. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Επιβλέποντος Εντολοδόχου
Παρακολούθηση και ∆ιαχείριση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας
6. Ο Εντολοδόχος, σύµφωνα µε τους Όρους και Προϋποθέσεις, επιβλέπει την τρέχουσα
διαχείριση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας µε σκοπό να εξασφαλίσει τη συνεχή
οικονοµική της βιωσιµότητα, εµπορευσιµότητα και ανταγωνιστικότητα και θα επιβλέπει τη
συµµόρφωση της [X] µε τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ειδικότερα, προς το σκοπό αυτό
ο Επιβλέπων Εντολοδόχος µέχρι την Ολοκλήρωση:
(α) επιβλέπει (i) τη διατήρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας, εµπορευσιµότητας και
ανταγωνιστικότητας της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας σύµφωνα µε την πρακτική της
αγοράς, (ii) την ελαχιστοποίηση, στο µέτρο του δυνατού, κάθε κινδύνου απώλειας της
ανταγωνιστικής προοπτικής της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας, (iii) τη µη διενέργεια από
τη [X] ή από Συνδεδεµένες µε αυτή Επιχειρήσεις µε δική της πρωτοβουλία πράξεων οι
οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντικά αρνητικά αποτελέσµατα στην αξία, τη διοίκηση ή την
ανταγωνιστικότητα της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας ή που ενδέχεται να αλλάξουν το
σκοπό και τη φύση της δραστηριότητας ή τη βιοµηχανική ή εµπορική στρατηγική ή την
επενδυτική πολιτική της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας, και (iv) τη διάθεση από τη [X]
επαρκών πόρων για την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα για να αναπτυχθεί, βάσει των
υφιστάµενων επιχειρηµατικών σχεδίων (business plans) και των συνεχειών τους, και (v)
τη λήψη όλων των εύλογων µέτρων από τη [X], περιλαµβανοµένων των κατάλληλων
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κινήτρων (βάσει της συναλλακτικής πρακτικής) για να ενθαρρύνει όλο το Κρίσιµο
Προσωπικό να παραµείνει στην Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα.
β) επιβλέπει (i) τη διατήρηση του διαχωρισµού της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας από τις
επιχειρήσεις που διατηρούνται από τη [X] και από Συνδεδεµένες µε αυτή Επιχειρήσεις, (ii)
την απουσία εµπλοκής του Κρίσιµου Προσωπικού της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας –
συµπεριλαβανοµένου του ∆ιαχειριστή Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας (Hold Separate
Manager) - σε κάθε δραστηριότητα που διατηρείται και αντιστρόφως, και (iii) την απουσία
παρουσίασης εκθέσεων προσωπικού της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας σε οποιοδήποτε
πρόσωπο που δεν ανήκει στην Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα, εκτός αν επιτρέπεται στις
∆εσµεύσεις.
γ) επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα διοικείται ως αυτόνοµη και υπό
πώληση µονάδα χωριστά από τις δραστηριότητες της [X] ή τις Συνδεδεµένες µε αυτή
Επιχειρήσεις και ότι ο ∆ιαχειριστής Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας διοικεί την
Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα ανεξάρτητα και µε σκοπό το συµφέρον της επιχείρησης και
την εξασφάλιση της συνέχισης της οικονοµικής της βιωσιµότητας, εµπορευσιµότητας και
ανταγωνιστικότητας καθώς και την ανεξαρτησία της από τις δραστηριότητες που
παραµένουν στα Μέρη.
[δ) Η άσκηση των δικαιωµάτων της [Χ] ως µετόχου στην Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα (εκτός
των δικαιωµάτων επί µερισµάτων που οφείλονται µε την Ολοκλήρωση, και µε σκοπό να
ενεργεί για το συµφέρον της δραστηριότητας, καθορίζοντας χωριστά, και ως ανεξάρτητος
χρηµατοοικονοµικός επενδυτής, και µε σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της [Χ]
σύµφωνα µε τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εποµένως, η [Χ] παραχωρεί το νόµιµο και
άµεσα εκτελεστό πληρεξούσιο στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο του Παραρτήµατος [], για
την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου της [Χ] στην Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα. Ο
Επιβλέπων Εντολοδόχος έχει την εξουσία να αντικαθιστά το διοικητικό συµβούλιο ή µη
εκτελεστικούς διευθυντές του διοικητικού συµβουλίου της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας,
οι οποίοι διορίστηκαν εκ µέρους της [Χ]. Κατόπιν αιτήµατος του Επιβλέποντος
Εντολοδόχου, η [Χ] θα παραιτηθεί ως µέλος των συµβουλίων ή θα υποχρεώσει αυτά τα
µέλη του συµβουλίου να παραιτηθούν. Οι εκπρόσωποι του Επιβλέποντος Εντολοδόχου
που θα διορίζονται στο συµβούλιο θα είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα από την Οµάδα
Εντολοδόχου. Σε περίπτωση διορισµού προσώπων εκτός της Οµάδας Εντολοδόχου
απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Ε.Α [Αυτή η παράγραφος περιλαµβάνεται στις
περιπτώσεις στις οποίες οι ∆εσµεύσεις προβλέπουν το δικαίωµα ψήφου µετόχων του
Επιβλέποντος Εντολοδόχου και/ή την αντικατάσταση των µελών του επιβλέποντος
συµβουλίου/διοικητικού συµβουλίου:],
ε) επιβλέπει το διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων και την κατανοµή του Προσωπικού
µεταξύ της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας και της [Χ] ή των Συνδεδεµένων µε αυτή
Επιχειρήσεων.
στ) (i) σε συνεννόηση µε τη [X] καθορίζει όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει, ότι η [X]
µετά την ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, δεν θα αποκτήσει επαγγελµατικά µυστικά,
τεχνογνωσία, εµπορικές πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εµπιστευτικού ή
αποκλειστικού χαρακτήρα σχετικά µε την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα. Ειδικότερα, θα
προσπαθεί κατά το δυνατόν για το διαχωρισµό της συµµετοχής της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας σε κεντρικό δίκτυο πληροφορικής, χωρίς να υποβαθµίζεται η βιωσιµότητα
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της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας, και (ii) αποφασίζει εάν πληροφορίες µπορούν να
κοινοποιηθούν στην [X], εφόσον η κοινοποίηση είναι εύλογα απαραίτητη προκειµένου η
[X] να µπορέσει να υλοποιήσει την εκποίηση ή εφόσον η κοινοποίηση απαιτείται εκ του
νόµου.
Παρακολούθηση της Εκποίησης
7. Μέχρι το πέρας της Πρώτης Περιόδου Εκποίησης, ο Εντολοδόχος βοηθά την Ε.Α. να
εξετάζει τη διαδικασία εκποίησης και να εκτιµά προτεινόµενους αγοραστές. Συνεπώς, ο
Εντολοδόχος κατά την Πρώτη Περίοδος Εκποίησης:
α) εξετάζει και αξιολογεί την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης και τους δυνητικούς
αγοραστές,
β) βεβαιώνει ότι, ανάλογα µε το στάδιο της διαδικασίας εκποίησης οι δυνητικοί αγοραστές
(i) λαµβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα και
το Προσωπικό, και ειδικότερα εξετάζει, εάν είναι δυνατό, τις πληροφορίες και τη
διαδικασία νοµικο-οικονοµικού ελέγχου (due diligence),
και ii) έχουν εύλογη
πρόσβαση στο προσωπικό.
8. Όταν η [X] υποβάλει στην Ε.Α. πρόταση αγοραστή, ο Εντολοδόχος πρέπει εντός µίας
εβδοµάδος από τη λήψη της έγγραφης πρότασης από τα Μέρη, να υποβάλει στην Ε.Α.
αιτιολογηµένη γνώµη ως προς (α) την καταλληλότητα και ανεξαρτησία του προτεινόµενου
αγοραστή (β) ως προς τη βιωσιµότητα της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας µετά την
Πώληση και (γ) ως προς το αν η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα θα πωλείται µε τρόπο
σύµφωνο µε τους Όρους και Προϋποθέσεις και ειδικότερα, αν εφαρµόζεται, αν η Πώληση
της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας, χωρίς ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία
ενεργητικού ή χωρίς το σύνολο του Προσωπικού, επηρεάζει τη βιωσιµότητα της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας µετά την Πώληση, λαµβάνοντας υπόψη τον προταθέντα
αγοραστή.
Τµήµα Ε. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Εντολοδόχου Εκποίησης
9. Με την έναρξη της Περιόδου Εκποίησης, η [Χ] µε την παρούσα δίνει στον Εντολοδόχο
αποκλειστική εντολή να πωλήσει την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα σε ένα αγοραστή
σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους και τις ∆εσµεύσεις.
10. Ο αγοραστής θα πληροί τις Υποχρεώσεις Αγοραστή και τόσο ο αγοραστής όσο και η
τελική σύµβαση αγοραπωλησίας θα εγκριθεί από την Ε.Α. σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη διαδικασία της παραγράφου [15] των ∆εσµεύσεων.
11. Ο Εντολοδόχος Εκποίησης θα πωλήσει την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα χωρίς
προσδιορισµό ελάχιστης τιµής και µε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που θεωρεί
απαραίτητους για µία επιτυχηµένη πώληση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εκποίησης.
Ειδικότερα, ο Εντολοδόχος Εκποίησης µπορεί να συµπεριλάβει στην σύµβαση
αγοραπωλησίας εγγυήσεις και αποζηµιώσεις σύµφωνες µε τα συναλλακτικά ήθη, οι
οποίες ενδεχοµένως εύλογα να απαιτούνται για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.
Συγχρόνως, ο Εντολοδόχος Εκποίησης προστατεύει τα νόµιµα οικονοµικά συµφέροντα
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της [Χ], λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των Μερών να εκποιήσουν χωρίς
προσδιορισµό ελάχιστης τιµής κατά την Περίοδο Εντολοδόχου Εκποίησης.
12. [Χ] χορηγεί νόµιµο και άµεσα εκτελεστό δικηγορικό πληρεξούσιο στον Εντολοδόχο
Εκποίησης στο Παράρτηµα [●] για να πραγµατοποιήσει την πώληση της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας, της ολοκλήρωσης και όλων των ενεργειών και των δηλώσεων που ο
Εντολοδόχος θεωρεί απαραίτητες ή κατάλληλες για την επίτευξη της πώλησης της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας ή την ολοκλήρωση, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας /
δυνατότητας να διορίζουν συµβούλους προκειµένου να βοηθήσουν στη διαδικασία
πώλησης. Το δικηγορικό πληρεξούσιο θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα του Εντολοδόχου
να εκχωρήσει επιµέρους εξουσίες που απορρέουν από το πληρεξούσιο στα µέλη της
Οµάδας Εντολοδόχου. Εάν είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της πώλησης, η [Χ] θα
εκχωρήσει στον Εντολοδόχο Εκποίησης περαιτέρω εξουσίες µε νέο πληρεξούσιο, νόµιµο
και άµεσα εκτελεστό, ή θα απαιτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται για την
πραγµατοποίηση της πώλησης και την ολοκλήρωσή της να καταστούν νόµιµα και άµεσα
εκτελεστά. Οποιαδήποτε εξουσία του πληρεξούσιου που χορηγείται από την [Χ],
συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε «υπό-εξουσιών» του πληρεξούσιου που
χορηγούνται σύµφωνα µε αυτούς, λήγει το νωρίτερο µε τη λήξη της παρούσας Εντολής ή
της απαλλαγής του Εντολοδόχου.
13. Ο Εντολοδόχος θα συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Ε.Α. όσον αφορά σε οποιεσδήποτε
πτυχές της πραγµατοποίησης ή ολοκλήρωσης της πώλησης, ειδικότερα στην
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε οποιοδήποτε ενδεχόµενο αγοραστή, εάν η Ε.Α.
ειδοποιήσει τον Εντολοδόχο και την [Χ] για την πεποίθησή της ότι οι διαπραγµατεύσεις
διεξάγονται µε έναν µη αποδεκτό αγοραστή.
Τµήµα ΣΤ. Υποχρεώσεις Ενηµερωτικών Εκθέσεων
14. Ο Εντολοδόχος εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από το τέλος έκαστου µήνα ή όπως άλλως
µπορεί να συµφωνηθεί µε την Ε.Α., υποβάλει στην Ε.Α. έγγραφη έκθεση, την οποία
ταυτόχρονα στέλνει σε µη εµπιστευτική έκδοση στη [X]. Η έκθεση καλύπτει την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εντολοδόχου βάσει της Εντολής και την τήρηση από
τα µέρη των Όρων και Προϋποθέσεων. Οι εκθέσεις καλύπτουν ειδικότερα τα κατωτέρω
θέµατα:
•

Τη λειτουργία και διαχείριση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας κατά τη σχετική
περίοδο.

•

Κάθε ζήτηµα ή πρόβληµα που προέκυψε κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του
ως Επιβλέπων Εντολοδόχο, και ειδικότερα κάθε ζήτηµα µη τήρησης από τη [X] ή από
την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα των Όρων και Προϋποθέσεων.

•

Παρακολούθηση της διατήρησης της βιωσιµότητας, εµπορευσιµότητας και
ανταγωνιστικότητας της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας και της συµµόρφωσης της [X]
µε τις υποχρεώσεις διατήρησης της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας αυτόνοµης, όπως
και την παρακολούθηση του διαχωρισµού του Ενεργητικού και την κατανοµή του
Προσωπικού της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας από τις επιχειρήσεις που
διατηρούνται από τη [X] ή από Συνδεδεµένες µε αυτή Επιχειρήσεις.
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•

Εξέταση
και
αξιολόγηση
της
προόδου
της
διαδικασίας
εκποίησης,
συµπεριλαµβανοµένης της παρουσίασης εκθέσεων αναφορικά µε δυνητικούς
αγοραστές και κάθε άλλης πληροφορίας που λαµβάνει από τη [X] αναφορικά µε την
εκποίηση.

•

Κάθε ειδικότερο θέµα που τίθεται στο Πρόγραµµα Εργασίας.

•

Εκτιµώµενο µελλοντικό χρονοδιάγραµµα, συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας της
επόµενης αναµενόµενης έκθεσης.

•

Πρόταση για λεπτοµερές Πρόγραµµα Εργασίας στην πρώτη έκθεση όπως και τυχόν
τροποποιήσεις στις επόµενες εκθέσεις.

15. Κατά την Περίοδο Εκποίησης Εντολοδόχου, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από το τέλος
έκαστου µήνα, ο Εντολοδόχος Εκποίησης θα παράσχει στην Ε.Α., ταυτόχρονα µε ένα
αντίγραφο στον Επιβλέποντα Εντολοδόχο και µε ένα µη απόρρητο αντίγραφο στην [Χ],
µία έκθεση στα Ελληνικά αναφορικά µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της
Εντολής και την πρόοδο της διαδικασίας εκποίησης, περιλαµβάνοντας ειδικότερα τις
ακόλουθες πληροφορίες:
•

Κατάλογο πιθανών αγοραστών και µία προκαταρκτική αξιολόγηση έκαστου από
αυτούς.

•

Κατάσταση διαπραγµατεύσεων µε πιθανούς αγοραστές.

•

Κάθε θέµα ή πρόβληµα σχετικά µε την πώληση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας,
συµπεριλαµβανοµένων κάθε θέµα ή πρόβληµα σχετικά µε τη διαπραγµάτευση της
(των) αναγκαίας (αναγκαίων) συµφωνίας (συµφωνιών).

•

Ανάγκη συµβούλων για την πώληση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας και κατάλογο
συµβούλων επιλεγµένων από τον Εντολοδόχων για αυτόν τον σκοπό.

•

Μία πρόταση για ένα λεπτοµερές Πρόγραµµα Εργασίας στην πρώτη έκθεση καθώς
και αναθεωρήσεις στις επόµενες εκθέσεις.

16. Οποτεδήποτε ο Εντολοδόχος υποβάλει στην Ε.Α. κατόπιν αιτήσεως της Ε.Α. (ή
πρωτοβουλίας του Εντολοδόχου), γραπτή ή προφορική έκθεση αναφορικά µε ζητήµατα
που εµπίπτουν στην Εντολή, η [X] θα λαµβάνει αυτόµατα µία µη εµπιστευτική έκδοση
αυτών των πρόσθετων γραπτών εκθέσεων και θα ενηµερώνεται έγκαιρα για το µη
εµπιστευτικό περιεχόµενο των προφορικών εκθέσεων.
Τµήµα Ζ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις της [X]
17. Η [X] θα παρέχει και θα προτρέπει στους συµβούλους της, να παρέχουν στον
Εντολοδόχο κάθε συνεργασία, βοήθεια και πληροφόρηση που ο Εντολοδόχος µπορεί
εύλογα να ζητήσει για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο Εντολοδόχος έχει πλήρη
πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, αρχεία, έγγραφα, διοικητικό ή άλλου είδους προσωπικό,
µέσα, εγκαταστάσεις και τεχνικές πληροφορίες της [X] ή της Εκποιούµενης
∆ραστηριότητας, απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει της Εντολής
και η [X] και η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα παρέχουν στον Εντολοδόχο, κατόπιν
αιτήµατός του µε αντίγραφο κάθε εγγράφου. Η [X] και η Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα
θέτουν στη διάθεση του Εντολοδόχου ένα ή περισσότερα γραφεία των εγκαταστάσεών
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τους, και είναι διαθέσιµες για συναντήσεις, προκειµένου να παρέχουν στον Εντολοδόχο
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
18. Η [X] παρέχει στον Εντολοδόχο όλη τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη που
µπορεί εύλογα να απαιτήσει από τη διοίκηση της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας. Η
υποστήριξη περιλαµβάνει όλες τις διοικητικές λειτουργίες υποστήριξης που σχετίζονται µε
την Εκποιούµενη ∆ραστηριότητα, που σήµερα πραγµατοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Η
[X] παρέχει και προτρέπει τους συµβούλους της να παρέχουν στον Εντολοδόχο, κατόπιν
αιτήσεως, πρόσβαση στις πληροφορίες που δίνονται σε δυνητικούς αγοραστές, ιδίως σε
τυχόν πληροφορίες data room και σε κάθε άλλη πληροφορία που δίνεται σε δυνητικούς
αγοραστές στη διαδικασία του νοµικο-οικονοµικού ελέγχου (due diligence). Η [X]
πληροφορεί τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο για πιθανούς αγοραστές, θα υποβάλλει λίστα
πιθανών αγοραστών και διατηρεί τον Επιβλέποντα Εντολοδόχο ενήµερο για κάθε εξέλιξη
στη διαδικασία εκποίησης. Όταν επιλεγεί αγοραστής, η [X] υποβάλει την πλήρως
αιτιολογηµένη πρόταση, περιλαµβανοµένου ενός αντιγράφου της τελικής συµφωνίας στον
Επιβλέποντα Εντολοδόχο και του επιτρέπει να έχει εµπιστευτικές επαφές µε τον
προτεινόµενο αγοραστή, προκειµένου ο Εντολοδόχος να εκτιµήσει, αν, κατά τη γνώµη
του, ο προτεινόµενος καλύπτει τα κριτήρια αγοραστή.
19. Με έξοδα της [X], ο Εντολοδόχος µπορεί να διορίσει συµβούλους (ιδίως για νοµικές ή
χρηµατοδοτικές συµβουλές), υπό την αίρεση της έγκρισης της [X] (η οποία δεν µπορεί
αδικαιολόγητα να την καθυστερήσει ή αρνηθεί να τη χορηγήσει), εφόσον κρίνει τον ορισµό
των συµβούλων απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και
καθηκόντων του από την Εντολή, υπό τον όρο ότι τυχόν αµοιβές και έξοδα που θα
προκληθούν κατά τα ανωτέρω από τον Εντολοδόχο θα είναι εύλογα. Αν η [X] αρνηθεί να
εγκρίνει τους προαναφερθέντες συµβούλους, η Ε.Α. δύναται, αφού λάβει την άποψη της
[X], να εγκρίνει τον διορισµό των συµβούλων. Μόνο ο Εντολοδόχος δύναται να δίνει
οδηγίες στους συµβούλους. Η παράγραφος 25 της παρούσας Εντολής θα εφαρµόζεται
αναλογικά (mutantis muntandis) και για τους συµβούλους. Ο Εντολοδόχος Εκποίησης
µπορεί να αξιοποιήσει τους ανωτέρω σύµβουλους και κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Εκποίησης Εντολοδόχου, εφόσον κρίνει ότι εξυπηρετούν το σκοπό της πώλησης.
Τµήµα Η. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον Εντολοδόχο
Σύγκρουση Συµφερόντων
20. Τρέχουσες σχέσεις του Εντολοδόχου, της Οµάδας του και των Συνδεδεµένων µε τον
Εντολοδόχο Επιχειρήσεων µε την [Χ] και τις Συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις
αναφέρονται στο Παράρτηµα [●] της παρούσας Εντολής. Βάσει αυτού, ο Εντολοδόχος
βεβαιώνει ότι, από την ηµέρα υπογραφής της Εντολής, ο Εντολοδόχος και κάθε µέλος
της Οµάδας του είναι ανεξάρτητοι από τη [X] και τις Συνδεδεµένες µε αυτή Επιχειρήσεις
και δεν έχει σύγκρουση συµφερόντων που εµποδίζει την αντικειµενικότητα και
ανεξαρτησία του Εντολοδόχου στην εκτέλεση των καθηκόντων του υπό την Εντολή
(εφεξής «Σύγκρουση συµφερόντων»).
21. Ο Εντολοδόχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην προκαλέσει Σύγκρουση
Συµφερόντων κατά τη διάρκεια της Εντολής. Ο Εντολοδόχος, τα µέλη της Οµάδας του και
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οι Συνδεδεµένες µε τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεις δεν µπορούν κατά τη διάρκεια της
Εντολής:
i.

Να έχουν ή να δεχτούν οποιαδήποτε απασχόληση ή να αποδεχτούν οποιονδήποτε
διορισµό ως µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Μερών ή των Συνδεδεµένων µε αυτά
Επιχειρήσεων, που µπορεί να οδηγήσουν σε Σύγκρουση Συµφερόντων, εκτός από
διορισµούς σχετικούς µε την θέση σε εφαρµογή και την εκτέλεση της Εντολής.

ii. Να έχουν ή να δεχτούν οποιαδήποτε ανάθεση ή άλλη εµπορική σχέση µε ή οικονοµικά
συµφέροντα στα Μέρη ή Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις που µπορεί να οδηγήσει σε
σύγκρουση συµφερόντων. Η δέσµευση αυτή δεν επηρεάζει αναθέσεις ή άλλες
εµπορικές σχέσεις µεταξύ του Εντολοδόχου ή των Συνδεδεµένων µε τον Εντολοδόχο
Επιχειρήσεων και των Μερών ή Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων ή επενδύσεις από τον
Εντολοδόχο ή των Συνδεδεµένων µε τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεων στις µετοχές των
µερών ή Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων µε τα µέρη, εφόσον αυτές οι αναθέσεις,
εµπορικές σχέσεις ή επενδύσεις είναι εντός των φυσιολογικών, τρεχουσών εµπορικών
συναλλαγών και δεν είναι ουσιώδεις για τον Εντολοδόχο ή τις Συνδεδεµένες µε τον
Εντολοδόχο Επιχειρήσεις ή τα µέρη.
Εφόσον ο Εντολοδόχος ή οι Συνδεδεµένες µε τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεις ή τα µέλη της
Οµάδας Εντολοδόχου επιθυµούν να δεχθούν ανάθεση, ή να συνάψουν εµπορική σχέση ή
επένδυση, ο Εντολοδόχος ή τα επιµέρους πρόσωπα πρέπει να λάβουν την προηγούµενη
έγκριση της Ε.Α. Αν ο Εντολοδόχος αντιληφθεί Σύγκρουση Συµφερόντων, πρέπει έγκαιρα
να ενηµερώσει τη [X] και την Ε.Α. επ’ αυτού. Αν η [X] αντιληφθεί ότι ο Εντολοδόχος ή οι
Συνδεδεµένες µε τον Εντολοδόχο Επιχειρήσεις έχουν ή µπορεί να έχουν Σύγκρουση
Συµφερόντων, ενηµερώνει για αυτή τη σύγκρουση την Ε.Α. και τον Εντολοδόχο. Όταν η
Σύγκρουση Συµφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια της Εντολής, ο Εντολοδόχος
αναλαµβάνει να τη λύσει άµεσα. Αν η Σύγκρουση δεν µπορεί να επιλυθεί ή δεν επιλύεται
από τον Εντολοδόχο άµεσα, η Εντολή µπορεί να τερµατιστεί σύµφωνα µε την παράγραφο
30 κατωτέρω.
22. [Εναπόκειται στα Μέρη της παρούσας Εντολής να θέσουν τους κατάλληλους όρους
αναφορικά µε τη σύγκρουση συµφερόντων του Εντολοδόχου και των Συνδεδεµένων µε τον
Εντολοδόχων Επιχειρήσεων µε (πιθανούς) αγοραστές]
23. Ο Εντολοδόχος αναλαµβάνει, ότι κατά τη διάρκεια της Εντολής και για ένα έτος µετά τη
λήξη της, τα µέλη της Οµάδας του δεν θα παρέχουν υπηρεσίες στα Μέρη ή σε
Συνδεδεµένες µε αυτά Επιχειρήσεις, προτού λάβουν την προηγούµενη έγκριση της Ε.Α.
Επίσης, ο Εντολοδόχος αναλαµβάνει να καθιερώσει µέτρα για τη διασφάλιση της
ανεξαρτησίας και αξιοπιστίας της Οµάδας του, των υπαλλήλων του και των προσώπων
που άµεσα έχουν εξουσιοδοτηθεί να απασχολούνται στην Οµάδα του (εφεξής τα
«Εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα») κατά τη διάρκεια της Εντολής και για ένα έτος µετά τη
λήξη της, και την αποφυγή κάθε πράξης που µπορεί να επηρεάσει ή να θέσει, µε
οποιονδήποτε τρόπο, εν αµφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων της Οµάδας
Εντολοδόχου βάσει της Εντολής. Ειδικότερα:
i.

Η πρόσβαση σε εµπιστευτικές πληροφορίες θα περιορίζεται αποκλειστικά στην Οµάδα
Εντολοδόχου και στα Εξουσιοδοτηµένα Πρόσωπα.

28

ii. Η Οµάδα Εντολοδόχου και τα Εξουσιοδοτηµένα Πρόσωπα θα αποφεύγουν την
κοινοποίηση κάθε πληροφορίας που σχετίζεται µε την Εντολή σε κάθε άλλο µέλος του
προσωπικού του Εντολοδόχου, εκτός από πληροφορίες γενικού χαρακτήρα (π.χ.
διορισµός Εντολοδόχου, αµοιβή, κ.λπ.) και εκτός από πληροφορίες η κοινοποίηση
των οποίων απαιτείται από τον νόµο.
Αµοιβή
24. [Εξαρτάται από τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας Εντολής να συµφωνήσουν σχετικά
µε µια κατάλληλη δοµή αµοιβών. Όπως καθορίζεται και στο κείµενο των ∆εσµεύσεων, ο
Εντολοδόχος θα πληρωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην εµποδίζεται η ανεξαρτησία του
και η αποτελεσµατικότητά του κατά την εκτέλεση της Εντολής. Όσον αφορά τον
Εντολοδόχο Εκποίησης, η Ε.Α. είναι υπέρ µίας δοµής αµοιβών που, τουλάχιστον σε ένα
σηµαντικό µέρος, εξαρτώνται από την επίτευξη εκ µέρους του Εντολοδόχου Εκποίησης
µίας άµεσης εκποίησης. Ειδικότερα, εάν το «πακέτο» ανταµοιβής περιλαµβάνει ένα πριµ
επιτυχίας που συνδέεται µε την τελική αξία πώλησης της Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας,
η αµοιβή πρέπει, επίσης, να συνδεθεί µε µια εκποίηση εντός της Περιόδου Εκποίησης
επιτρόπων όπως διευκρινίζεται στις ∆εσµεύσεις. Η δοµή αµοιβών η – καθώς, επίσης, και
ολόκληρη η Εντολή – υπόκειται στην έγκριση της Ε.Α.].
Απαλλαγή από ευθύνη
25. Η [X] θα απαλλάσσει από την ευθύνη τον εντολοδόχο, τους υπαλλήλους του και τους
αντιπροσώπους του (καθένα από τα οποία ορίζεται ως «τα Απαλλασσόµενα
Πρόσωπα») και συµφωνεί ότι τα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα δεν θα έχουν καµία ευθύνη
έναντί της για την εκτέλεση της Εντολής, εκτός αν οι σχετικές ευθύνες προκύπτουν από
κακή πίστη, δόλο ή αµέλεια των εν λόγω προσώπων.
Εµπιστευτικότητα
26. [Εξαρτάται από τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας να συµφωνήσουν τους
κατάλληλους όρους εµπιστευτικότητας απαγορεύοντας τη χρήση, ή αποκάλυψη σε
οποιονδήποτε τρίτο πλην της Ε.Α. ευαίσθητων επιχειρηµατικών πληροφοριών που
αποκτώνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του ως Εντολοδόχο.
∆ιευκρινίζεται, ότι η Εντολή δεν περιορίζει την αποκάλυψη πληροφοριών από τον
Εντολοδόχο σε σχέση µε την Ε.Α. Εντούτοις, ο Εντολοδόχος δεν πρέπει να αποκαλύψει
ορισµένες πληροφορίες που αποκτώνται ως αποτέλεσµα του ρόλου του ως Εντολοδόχου
των Μερών. Ειδικότερα, πληροφορίες που αποκτώνται για την Εκποιούµενη
∆ραστηριότητα και πληροφορίες που λαµβάνουν από (πιθανούς) αγοραστές της
Εκποιούµενης ∆ραστηριότητας.]

Τµήµα Θ. Λύση της Εντολής
27. Η Εντολή λύεται µόνο υπό τους ακόλουθους όρους:
Φυσιολογική Λύση
28. Η Εντολή λύεται αυτόµατα στην περίπτωση που η Ε.Α. εγκρίνει εγγράφως την απαλλαγή
του Εντολοδόχου από τις υποχρεώσεις του υπό την Εντολή. Η έγκριση της απαλλαγής
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του Εντολοδόχου µπορεί να ζητηθεί, αφού ο Εντολοδόχος έχει ολοκληρώσει τις
υποχρεώσεις του υπό την Εντολή.
29. Τα µέρη στη σύµβαση Εντολής αναγνωρίζουν ότι η Ε.Α. δύναται ανά πάσα στιγµή να
απαιτήσει τον επαναδιορισµό του Εντολοδόχου από τη [X], αν µεταγενέστερα αναδειχθεί
ότι οι Όροι και οι Προϋποθέσεις δεν έχουν πλήρως και ορθώς εφαρµοστεί. Ο
Εντολοδόχος ήδη µε την παρούσα αποδέχεται αυτόν τον επαναδιορισµό υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσας Εντολής.
Λήξη της εντολής προ της Απαλλαγής
30. Η [X] δύναται να τερµατίσει/ καταγγείλει την Εντολή πριν την απαλλαγή του Εντολοδόχου
βάσει της παρ.31 των ∆εσµεύσεων. Ο Εντολοδόχος µπορεί να τερµατίσει/ καταγγείλει την
Εντολή για καλή αιτία δίνοντας έγγραφη ειδοποίηση στη [X], κοινοποιώντας αυτή και στην
Ε.Α.. Ο Εντολοδόχος θα συνεχίσει να εκτελεί τις υποχρεώσεις του βάσει της Εντολής έως
το σηµείο που θα έχει µεταβιβάσει πλήρως όλες τις σχετικές πληροφορίες στον νέο
εντολοδόχο που θα ορίσει η [X] βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στις ∆εσµεύσεις.
31. Οι παράγραφοι [23]-[26] εξακολουθούν να εφαρµόζονται και µετά τη λήξη της Εντολής.
Τµήµα Ι. Πρόσθετες ∆ιατάξεις
Τροποποιήσεις της Εντολής
32. Η Εντολή µπορεί να τροποποιηθεί µόνο εγγράφως µετά από προηγούµενη έγκριση της
Ε.Α.. Τα µέρη της Εντολής συµφωνούν να τροποποιήσουν την Εντολή, εφόσον απαιτηθεί
από την Ε.Α., κατόπιν διαβουλεύσεων µε αυτά, προκειµένου να διασφαλιστεί τήρηση των
δεσµεύσεων, ειδικά αν η τροποποίηση είναι απαραίτητη προκειµένου να προσαρµοστεί η
Εντολή σε τροποποιήσεις των δεσµεύσεων βάσει της Ρήτρας Επανεξέτασης.
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο. Αρµόδια ∆ικαστήρια
33. H παρούσα σύµβαση Εντολής διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
34. Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από τη
σύµβαση είναι [υποδείξτε σχετικά δικαστήρια για την επίλυση διαφορών].
Ακυρότητα
35. [Εξαρτάται από τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας να συµφωνήσουν τους κατάλληλους
όρους ακυρότητας, λαµβάνοντας υπόψη το ισχύον δίκαιο.]
Ειδοποιήσεις
36. Όλες οι ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται βάσει της Εντολής θα είναι έγγραφες και θα
θεωρείται ότι έχουν δεόντως πραγµατοποιηθεί, αν παραδίδονται προσωπικά επί
αποδείξει ή αν έχουν αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή ή µε τηλεοµοιοτυπία (fax) υπ’
όψιν του προσώπου που αναφέρεται παρακάτω για κάθε µέρος ή την Ε.Α. στη διεύθυνση
ή ανάλογα µε την περίπτωση στον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας που αναφέρεται παρακάτω
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Για τη [X]:
[…]

Για τον Εντολοδόχο:
[…]

Για την Επιτροπή Ανταγωνισµού:
[…]
Ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ή αριθµό τηλεοµοιοτυπίας ή υπ’ όψιν οποιουδήποτε
άλλου προσώπου που γνωστοποιείται εγγράφως και σύµφωνα µε τα ανωτέρω από το ένα
συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο για τους σκοπούς του παρόντος.
Σε πίστωση των ανωτέρω, το παρόν υπογράφεται σε [υποδείξτε τον αριθµό] αντίγραφα.
Για τη [X]

Για τον Εντολοδόχο

[…]

[…]
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