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TILSkIPUN EvRóPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2011/35/ESB

frá 5. apríl 2011

um samruna hlutafélaga (*)

(kerfisbundin útgáfa)

 
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum g-lið 2. mgr. 50. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Þriðja tilskipun ráðsins 78/855/EBE frá 9. október 1978 
um samruna almenningshlutafélaga, byggð á g-lið 3. mgr. 
54. gr. sáttmálans (3) hefur nokkrum sinnum verið breytt í 
veigamiklum atriðum (4). Til glöggvunar og hagræðingar 
ber því að kerfisbinda tilskipunina.

2) Samræmingin sem kveðið er á um í g-lið 2. mgr. 50. 
gr. sáttmálans og í almennu áætluninni um afnám hafta 
á staðfesturétti (5) hófst með fyrstu tilskipun ráðsins 
68/151/EBE frá 9. mars 1968 um samræmingu verndar- 

 ráðstafana, sem ætlað er að vera jafngildar í Bandalaginu 
og aðildarríki krefjast af félögum í skilningi annarrar 
málsgreinar 58. gr. sáttmálans, til að vernda hagsmuni 
félagsmanna og annarra (6).

3) Samræmingunni var framhaldið, að því er varðar stofnun 
hlutafélaga og tilskilið hlutafé og breytingar á því með 
annarri tilskipun ráðsins 77/91/EBE frá 13. desember 
1976 um samræmingu verndarráðstafana, sem ætlað er 
að vera jafngildar í Bandalaginu, og aðildarríki krefjast 
þegar hlutafélög eru stofnuð og um tilskilið hlutafé 
og heimilaðar breytingar á hlutafé þeirra í skilningi 
annarrar málsgreinar 58. gr. sáttmálans, til að vernda 
hagsmuni félagsmanna og annarra (7), og að því er 
varðar ársreikninga félaga af tiltekinni gerð með fjórðu 
tilskipun ráðsins 78/660/EBE frá 25. júlí 1978 byggðri á 
g-lið 3. mgr. 54. gr. sáttmálans, um ársreikninga félaga af 
tiltekinni gerð (8).

4) Vernd hagsmuna félaga og þriðju aðila útheimtir að lög 
aðildarríkja að því er varðar samruna hlutafélaga verði 
samræmd og að ákvæði um samruna verði sett í lög allra 
aðildarríkjanna.

5) Í tengslum við slíka samræmingu er einkum mikilvægt 
að hluthafar samrunafélaga séu nægilega upplýstir á eins 
hlutlausan hátt og frekast er unnt og að réttindi þeirra 
séu varin á viðeigandi hátt. Samt sem áður er engin 
ástæða til að krefjast athugunar óháðs sérfræðings á 
samrunaáætluninni fyrir hluthafa ef allir hluthafar eru 
sammála um að hún sé ekki nauðsynleg. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 110, 29.4.2011, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2012 frá 30. apríl 2012 
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, biður 
birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 51, 17.2.2011, bls. 36.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 18. janúar 2011 (hefur enn ekki verið birt í cf 

Stjórnartíðindum ESB cf ) og ákvörðun ráðsins frá 21. mars 2011.
(3) Stjtíð. EB L 295, 20.10.1978, bls. 36.
(4) Sjá A-hluta I. viðauka.
(5) Stjtíð. EB L 2, 15.1.1962, bls. 36/62.

(6) Stjtíð. EB L 65, 14.3.1968, bls. 8.
(7) Stjtíð. EB L 26, 31.1.1977, bls. 1.
(8) Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11.
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6) Komi til eigendaskipta að félögum, atvinnurekstri eða 
hluta atvinnurekstrar er vernd réttinda starfsmanna 
þegar reglufest með tilskipun ráðsins 2001/23/EB frá 
12. mars 2001 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna 
um vernd launamanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, 
atvinnurekstri eða hluta fyrirtækja eða atvinnu-
rekstrar (1). 

7) Lánardrottna, þ.m.t. handhafa skuldabréfa og aðila sem 
hafa aðrar kröfur á samrunafélög, ber að vernda til að 
samruninn hafi ekki neikvæð áhrif á hagsmuni þeirra. 

8) Birtingarkröfur tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/101/EB frá 16. september 2009 um samræmingu 
verndarráðstafana sem ætlað er að vera jafngildar og 
aðildarríki krefjast af félögum í skilningi annarrar 
málsgreinar 48. gr. sáttmálans, til að vernda hagsmuni 
félagsmanna og þriðju aðila (2) skulu rýmkaðar til að ná 
yfir samruna til að þriðju aðilum sé haldið nægilega 
upplýstum. 

9) Rýmka skal þær verndarráðstafanir sem aðilum og 
þriðju aðilum eru veittar til að ná yfir tiltekna 
lagaframkvæmd sem að mikilvægu leyti er sambærileg 
við samruna, til að ekki sé hægt að komast hjá 
skuldbindingunni um að veita slíka vernd. 

10) Til að tryggja réttaröryggi að því er varðar tengsl á milli 
hlutaðeigandi félaga, á milli þeirra og þriðju aðila og 
innbyrðis tengsl félagsmanna er nauðsynlegt að 
takmarka tilvik þar sem ógilding getur komið upp með 
því að kveða á um að ráðin verði bót á göllum þar sem 
það er mögulegt og með því að takmarka tímabilið þar 
sem hefja má málsmeðferð til ógildingar. 

11) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti þeirra til að lögleiða 
tilskipanirnar, sem eru tilgreindar í B-hluta I. viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

I. kafli 

GILDISSVIÐ 

1. gr. 

1. Ráðstafanir til samræmingar, sem mælt er fyrir um í 
tilskipun þessari, gilda um lög og stjórnsýslufyrirmæli í 
aðildarríkjunum varðandi eftirfarandi gerðir félaga: 

— Belgía: 

— la société anonyme/de naamloze vennootschap, 

— Búlgaría: 

— акционерно дружество, 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 82, 22.3.2001, bls. 16. 
(2) Stjtíð. ESB L 258, 1.10.2009, bls. 11. 

— Lýðveldið Tékkland: 

— akciová společnost, 

— Danmörk: 

— aktieselskaber, 

— Þýskaland: 

— die Aktiengesellschaft, 

— Eistland: 

— aktsiaselts, 

— Írland: 

— public companies limited by shares, and public 
companies limited by guarantee having a share capital, 

— Grikkland: 

— ανώνυμη εταιρία, 

— Spánn: 

— la sociedad anónima, 

— Frakkland: 

— la société anonyme, 

— Ítalía: 

— la società per azioni, 

— Kýpur: 

— Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με 
μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό 
κεφάλαιο, 

— Lettland: 

— akciju sabiedrība, 

— Litháen: 

— akcinė bendrovė, 

— Lúxemborg: 

— la société anonyme, 

— Ungverjaland: 

— részvénytársaság, 

— Malta: 

— kumpannija pubblika/public limited liability company, 
kumpannija privata/private limited liability company, 

— Holland: 

— de naamloze vennootschap, 
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— Austurríki: 

— die Aktiengesellschaft, 

— Pólland: 

— spółka akcyjna, 

— Portúgal: 

— a sociedade anónima, 

— Rúmenía: 

— societate pe acțiuni, 

— Slóvenía: 

— delniška družba, 

— Slóvakía: 

— akciová spoločnosť, 

— Finnland: 

— julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag, 

— Svíþjóð: 

— aktiebolag, 

— Breska konungsríkið: 

— public companies limited by shares, and public 
companies limited by guarantee having a share capital. 

2. Aðildarríkin þurfa ekki að beita þessari tilskipun á 
samvinnufélög sem eru skráð sem ein tegund félaga sem talin 
eru upp í 1. mgr. Að því marki sem þessi möguleiki er nýttur í 
löggjöf aðildarríkjanna skal þess krafist af slíkum félögum að 
þau noti orðið „samvinnufélag“ í öllum skjölum sem um getur 
í 5. gr. tilskipunar 2009/101/EB. 

3. Aðildarríkin þurfa ekki að beita þessari tilskipun í 
tilvikum þar sem félagið eða félögin sem eru yfirtekin eða 
verða ekki lengur til eru viðfangsefni gjaldþrotameðferðar, 
nauðasamninga og hliðstæðra meðferða. 

II. KAFLI 

REGLUR UM SAMRUNA MEÐ YFIRTÖKU FÉLAGS Á 
EINU EÐA FLEIRI FÉLÖGUM OG UM SAMRUNA 

MEÐ STOFNUN NÝS FÉLAGS 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu, að því er varðar félög sem lúta landslögum 
þeirra, kveða á um reglur sem gilda um samruna með yfirtöku 
félags á einu eða fleiri félögum og samruna með stofnun nýs 
félags. 

3. gr. 

1. Í þessari tilskipun merkir „samruni með yfirtöku“ þá 
aðgerð þar sem einu eða fleiri félögum er slitið án þess að 

komi til gjaldþrots, og allar eignir og skuldir eru yfirfærðar til 
annars í skiptum fyrir útgáfu hluta í yfirtökufélaginu til 
hluthafa félagsins eða félaganna sem yfirtekin eru og greiðsla 
í reiðufé, ef einhver er, sem fer ekki yfir 10% af nafnverði 
þeirra hluta sem þannig eru gefin út, eða ef ekki er um að ræða 
nafnverð, á bókfærðu verði þeirra. 

2. Lög aðildarríkis geta kveðið á um að samruni með 
yfirtöku geti einnig farið fram þegar eitt eða fleiri félög sem 
tekin eru yfir eru í félagsslitum, að því tilskildu að sá valréttur 
sé takmarkaður við félög sem hafa ekki enn hafist handa við 
að úthluta eignum sínum til hluthafa sinna. 

4. gr. 

1. Í þessari tilskipun merkir „samruni með stofnun nýs 
félags“ þá aðgerð þar sem nokkrum félögum er slitið án þess 
að komi til gjaldþrots, og þau flutt yfir í félag í skiptum fyrir 
eignir og skuldir þess í skiptum fyrir útgáfu hluta til hluthafa í 
nýja félaginu og greiðsla í reiðufé, ef einhver er, sem fer ekki 
yfir 10% af nafnverði þeirra hluta sem eru gefin út á þennan 
hátt, eða þar sem þau hafa ekki nafnverð, á bókfærðu verði 
þeirra. 

2. Lög aðildarríkis geta kveðið á um að samruni með stofnun 
nýs félags geti einnig farið fram þegar eitt eða fleiri félög sem 
lögð eru niður eru í félagsslitum, að því tilskildu að sá 
valréttur sé takmarkaður við félög sem hafa ekki enn hafist 
handa við að úthluta eignum sínum til hluthafa sinna. 

III. KAFLI 

SAMRUNI MEÐ YFIRTÖKU 

5. gr. 

1. Stjórnir eða framkvæmdastjórnir samrunafélaganna skulu 
gera skriflega samrunaáætlun. 

2. Samrunaáætlun skal að lágmarki tilgreina: 

a) tegund, heiti og skráða skrifstofu hvers samrunafélags, 

b) skiptihlutfall hluta og fjárhæð sérhverrar greiðslu í 
reiðufé, 

c) skilmála að því er varðar úthlutun hluta í yfirtökufélaginu, 

d) frá hvaða degi eignarhlutdeild slíkra hluta veitir 
handhöfum rétt til hlutdeildar í hagnaði og sérstök skilyrði 
varðandi þann rétt, 
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e) frá hvaða degi viðskipti félagsins sem tekið er yfir skuli fá 
bókhaldsmeðferð sem hluti af yfirtökufélaginu, 

f) hvaða réttindi yfirtökufélagið veitir eigendum þeirra hluta 
sem sérstök réttindi fylgja og eigendum verðbréfa, annarra 
en hluta, eða hvaða ráðstafanir séu fyrirhugaðar í því 
sambandi, 

g) hvaða sérstakan hag sem er veittur sérfræðingunum sem 
um getur í 1. mgr. 10. gr. og þeim sem sitja í stjórn, 
framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn samrunafélaganna. 

6. gr. 

Birta skal samrunaáætlunina með þeim hætti sem er lýst í 
lögum hvers aðildarríkis í samræmi við 3. gr. tilskipunar 
2009/101/EB fyrir hvert samrunafélag, a.m.k. mánuði fyrir 
hluthafafund sem skal ákvarða þar að lútandi. 

Samrunafélag skal undanþegið þeim birtingarkröfum sem 
mælt er fyrir um í 3. grein tilskipunar 2009/101/EB ef það, á 
samfelldu tímabili, sem hefst a.m.k. einum mánuði fyrir 
daginn þegar halda skal hluthafafund, þar sem taka á ákvörðun 
um samrunaáætlun, og lýkur ekki fyrr en þeim fundi lýkur, 
gerir áætlunina um samrunann aðgengilega almenningi á 
vefsetri sínu endurgjaldslaust. Aðildarríkin skulu ekki nota 
þessa undanþágu á aðrar kröfur eða takmarkanir en þær sem 
eru nauðsynlegar til að tryggja öryggi vefsetursins og 
sannvottaðan uppruna skjala og geta einungis lagt slíkar 
kröfur eða takmarkanir hlutfallslega á til að ná fram þessum 
markmiðum. 

Þrátt fyrir aðra málsgrein þessarar greinar geta aðildarríki 
krafist að útgáfa fari fram fyrir milligöngu miðlægs, rafræns 
verkvangs sem um getur í 5. mgr. 3. gr. í tilskipun 
2009/101/EB. Aðildarríkin geta að öðrum kosti krafist þess að 
slík útgáfa fari fram á öðru vefsetri sem þau tilnefna í þessum 
tilgangi. Nýti aðildarríkin sér einn af þessum möguleikum 
skulu þau tryggja að ekki sé innheimt sérstakt gjald af 
félögum fyrir slíka birtingu. 

Ef annað vefsetur en miðlægi, rafræni verkvangurinn er notað 
skal birta vísun sem veitir aðgang að því vefsetri á miðlæga, 
rafræna verkvangnum a.m.k. einum mánuði fyrir daginn sem 
hluthafafundur er haldinn. Í þeirri vísun skal tilgreina 
birtingardag samrunaáætlunar á vefsetrinu og skal hún vera 
aðgengileg almenningi án endurgjalds. Ekki skal innheimta 
sérstakt gjald af félögum fyrir slíka birtingu. 

Bannið, sem fyrirbyggir innheimtu sérstaks gjalds af félögum 
vegna birtingar, sem mælt er fyrir um í þriðju og fjórðu 
málsgrein, skal ekki hafa áhrif á getu aðildarríkja til að velta 
kostnaði vegna miðlægs, rafræns verkvangs yfir á félög. 

Aðildarríki geta krafist þess að félög varðveiti upplýsingarnar 
í ákveðinn tíma eftir hluthafafundinn á vefsetri sínu, eða eftir 
atvikum, á miðlægum, rafrænum verkvangi eða á öðru vefsetri 
sem hlutaðeigandi aðildarríki tilnefnir. Aðildarríkin geta 
ákvarðað afleiðingar tímabundinnar röskunar á aðgangi að 
vefsetri eða að miðlæga, rafræna verkvangnum sem m.a. má 
rekja til tæknilegra þátta. 

7. gr. 

1. Samruni útheimtir að lágmarki samþykki hluthafafundar 
sérhvers samrunafélaganna. Lög aðildarríkisins skulu kveða á 
um að með þessari ákvörðun til samþykkis skuli krafist 
meirihluta ekki færri en tveggja þriðju hluta atkvæða, sem eru 
annaðhvort tengd við hlutina eða við skráð hlutafé sem farið 
er með atkvæði fyrir. 

Lög aðildarríkis geta þó kveðið á um að einfaldur meirihluti 
atkvæða sem tilgreind eru í fyrsta undirlið sé fullnægjandi 
þegar farið er með atkvæði fyrir að lágmarki helmingi skráðs 
hlutafjár. Þar að auki, eftir því sem við á, skulu reglurnar um 
breytingar á stofnsamþykktum gilda. 

2. Þar sem fleiri en einn flokkur hluta er fyrir hendi skal 
ákvörðunin varðandi samruna vera með fyrirvara um sérstaka 
atkvæðagreiðslu frá að lágmarki sérhverjum flokki hluthafa 
sem verður fyrir því að réttindi þeirra breytast af völdum 
viðskiptanna. 

3. Ákvörðunin skal ná yfir bæði samþykki 
samrunaáætlunarinnar og sérhverjar breytingar á þykktum sem 
samruninn útheimtir. 

8. gr. 

Ekki er nauðsynlegt að í lögum aðildarríkis sé krafist 
samþykkis hluthafafundar yfirtökufélagsins um samrunann ef 
eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a) birtingin sem kveðið er á um í 6. gr. sé framkvæmd, fyrir 
yfirtökufélagið, að lágmarki einum mánuði fyrir 
hluthafafund félagsins, eða félaganna sem verið er að 
yfirtaka, þar sem ákvarða skal um samrunaáætlunina, 

b) allir hluthafar yfirtökufélagsins eigi rétt á að skoða skjölin 
sem tilgreind eru í 1. mgr. 11. gr. á skráðri skrifstofu 
yfirtökufélagsins a.m.k. einum mánuði fyrir tilgreinda 
dagsetningu í a-lið, 
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c) einn eða fleiri hluthafar yfirtökufélagsins sem eiga 
lágmarkshlutfall skráðs hlutafjár verða að eiga rétt á að 
krefjast þess að aðalfundur yfirtökufélagsins ákvarði hvort 
samþykkja eigi samrunann; þetta lágmarkshlutfall má ekki 
fastsetja við meira en 5%. Aðildarríki geta samt sem áður 
kveðið á um að hlutir án atkvæðisréttar séu ekki taldir með í 
þessum útreikningi. 

Að því er varðar b-lið 1. mgr. gilda 2., 3. og 4. mgr. 11. gr. 

9. gr. 

1. Stjórn eða framkvæmdastjórn hvers samrunafélaganna 
skal semja nákvæma skriflega skýrslu til skýringar á 
samrunaáætlun og með lagalegum og fjárhagslegum ástæðum 
samrunans, einkum á skiptihlutfalli hlutabréfa. 

Hafi sérstök vandamál komið upp við verðmætamat skal 
einnig fjallað um þau í skýrslunni. 

2. Stjórn eða framkvæmdastjórn hvers félags, sem á hlut að 
máli, skal upplýsa hluthafafund félags og stjórn eða 
framkvæmdastjórn hinna félaganna, sem hlut eiga að máli, til 
að hin síðarnefndu geti gefið hluthafafundi upplýsingar um 
breytingar, sem skipta máli, á eignum og skuldum frá því að 
samrunaáætlanir eru samdar og þar til þeir hluthafafundir eru 
haldnir sem ákvarða skulu um samrunaáætlanirnar. 

3. Aðildarríkin geta ákveðið að skýrslunnar, sem um getur í 
1. mgr., og/eða upplýsinganna, sem um getur í 2. mgr,. sé ekki 
krafist ef allir hluthafar og eigendur annarra verðbréfa, sem 
veita atkvæðisrétt í hverju og einu þeirra félaga sem tekur þátt 
í samrunanum, eru sammála um það. 

10. gr. 

1. Einn eða fleiri sérfræðingar, sem koma fram fyrir hönd 
sérhvers samrunafélags en eru samt óháðir þeim, tilnefndir 
eða samþykktir af dómsmálayfirvöldum eða stjórnvöldum, 
skulu skoða samrunaáætlunina og gera skriflega skýrslu til 
hluthafanna. Samt sem áður geta lög aðildarríkis kveðið á um 
tilnefningu eins eða fleiri óháðra sérfræðinga fyrir öll 
samrunafélögin, sé slík tilnefning gerð af 
dómsmálayfirvöldum eða stjórnvöldum eftir sameiginlega 
beiðni þessara félaga. Með hliðsjón af lögum sérhvers 
aðildarríkis, geta slíkir sérfræðingar verið einstaklingar eða 
lögaðilar eða félög eða fyrirtæki. 

2. Í skýrslunni sem nefnd er í 1. málsgrein verða 
sérfræðingarnir hvað sem öðru líður að skýra frá hvort þeir 
telji skiptihlutfall hlutabréfa sanngjarnt og réttmætt. Yfirlýsing 
þeirra verður að lágmarki: 

a) að gefa aðferðina eða aðferðirnar til kynna sem er(u) 
notuð(aðar) til að ná ætluðu skiptihlutfalli hluta, 

b) tilgreina hvort slík aðferð eða aðferðir eru fullnægjandi í 
umræddu tilviki, gefa virðið til kynna sem komist var að 
með því að nota sérhverja slíka aðferð og veita álit um 
hlutfallslegt mikilvægi sem er rakið til slíkra aðferða við 
að komast að virðinu sem ákvarðað var. 

Hafi sérstök vandamál komið upp við verðmætamat skal 
einnig fjallað um þau í skýrslunni. 

3. Sérhver sérfræðingur skal eiga rétt á að fá allar viðeigandi 
upplýsingar og skjöl frá samrunafélögunum ásamt því að inna 
af hendi allar nauðsynlegar rannsóknir. 

4. Hvorki er þörf á athugun sérfræðings á drögum að 
samrunasamningi né skýrslu sérfræðings ef allir hluthafar og 
eigendur annarra verðbréfa, sem veita atkvæðisrétt í hverju og 
einu þeirra félaga sem tekur þátt í samrunanum, eru sammála 
um það. 

11. gr. 

1. Allir hluthafar skulu eiga rétt á að rannsaka að lágmarki 
eftirfarandi skjöl á skráðu skrifstofunni einum mánuði hið 
minnsta, fyrir aðalfundinn sem skal ákvarða um 
samrunaáætlunina: 

a) samrunaáætlunina, 

b) ársreikninga og ársskýrslur samrunafélaganna frá þremur 
undangengnum fjárhagsárum, 

c) milliuppgjör, þar sem við á, sem ekki miðast við fyrra 
tímamark en fyrsta dag þriðja mánaðar áður en drögin að 
samrunasamningnum voru gerð, ef síðasti ársreikningur er 
fyrir reikningsár sem lauk áður en sex mánuðir voru til 
þessa tímamarks, 

d) eftir atvikum, skýrslu stjórna eða framkvæmdastjórna 
samrunafélaganna, sem kveðið er á um í 9. gr., 

e) eftir atvikum, skýrslu þá sem kveðið er á um í 1. mgr. 10. 
gr. 

Að því er varðar c-lið fyrsta undirliðar er ekki krafist 
reikningsskila ef félagið gefur út hálfsársreikningsskil í 
samræmi við 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/109/EB frá 15. desember 2004 um samhæfingu krafna 
um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur 
verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað (1) og geri þau 
aðgengileg hluthöfum í samræmi við þessa málsgrein. Auk 
þess geta aðildarríki kveðið á um að ekki verði krafist 
milliuppgjörs ef allir hluthafar og eigendur annarra verðbréfa, 
sem veita atkvæðisrétt í hverju og einu þeirra félaga, sem 
tekur þátt í samrunanum, eru sammála um það. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 390, 31.12.2004, bls. 38. 
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2. Reikningsskilin sem kveðið er á um í c-lið fyrsta 
undirliðar 1. mgr. skal setja saman með sömu aðferðum og 
sama fyrirkomulagi og síðasti árlegi efnahagsreikningur. 

Samt sem áður geta lög aðildarríkis kveðið á um að: 

a) ekki sé nauðsynlegt að framkvæma nýja efnislega 
birgðatalningu, 

b) matið sem birt er í síðasta efnahagsreikningi eigi einungis 
að breytast til að endurspegla færslur í bókhaldinu; engu 
að síður á að taka tillit til eftirfarandi: 

— bráðabirgðaafskrifta og reiknaðra skuldbindinga, 

— mikilvægra breytinga á raunvirði sem eru ekki sýndar 
í bókhaldi. 

3. Sérhver hluthafi skal, ef hann óskar þess, eiga rétt á að fá 
afhent endurgjaldslaust, afrit af öllum þeim skjölum, eða hluta 
þeirra, eftir því sem hann óskar þess, sem um getur í 1. mgr. 

Ef hluthafi hefur fallist á notkun félagsins á rafrænum 
aðferðum við miðlun upplýsinga, má senda slík skjöl með 
tölvupósti. 

4. Félag skal undanþegið frá kröfunni um að gera skjölin, 
sem um getur í 1. mgr., aðgengileg á skráðri skrifstofu sinni ef 
það, á samfelldu tímabili, sem hefst að lágmarki einum 
mánuði fyrir daginn sem hluthafafundur, sem á að ákvarða 
samrunaáætlun, er haldinn og lýkur ekki fyrr en þeim fundi 
lýkur, gerir skjölin aðgengileg á vefsetri sínu. Aðildarríkin 
skulu ekki nota þessa undanþágu á aðrar kröfur eða 
takmarkanir en þær sem eru nauðsynlegar til að tryggja öryggi 
vefsetra og sannvottaðan uppruna skjala og geta einungis lagt 
slíkar kröfur eða takmarkanir hlutfallslega á til að ná fram 
þessum markmiðum. 

Ákvæði 3. mgr. skulu ekki gilda ef vefsetur gefur hluthöfum 
kost á niðurhali og prentun skjala, sem um getur í 1. mgr., á 
tímabilinu sem um getur í fyrsta undirlið þessarar málsgreinar. 
Í því tilviki geta aðildarríkin þó kveðið á um að félag geri 
þessi skjöl aðgengileg hluthöfum til skoðunar á skráðri 
skrifstofu sinni. 

Aðildarríki geta krafist þess að félög varðveiti upplýsingarnar 
í tiltekinn tíma eftir aðalfundinn á vefsetri sínu. Aðildarríkin 
geta ákvarðað afleiðingar tímabundinnar röskunar á aðgangi 
að vefsetri, sem m.a. má rekja til tæknilegra þátta. 

12. gr. 

Setja skal reglur um vernd réttinda starfsmanna hvers 
samrunafélags í samræmi við tilskipun 2001/23/EB. 

13. gr. 

1. Lög aðildarríkjanna verða að kveða á um fullnægjandi 
kerfi til verndar hagsmunum lánardrottna samrunafélaganna 
sem eiga kröfur frá því fyrir birtingu samrunaáætlunarinnar, 
og eru ekki fallnar í gjalddaga við birtingu hennar. 

2. Í því skyni skal í lögum aðildarríkja að minnsta kosti 
kveðið á um að þessir lánardrottnar eigi rétt á fullnægjandi 
tryggingu þegar slík vernd er nauðsynleg vegna fjárhags 
samrunafélaganna enda hafi lánardrottnar ekki þá þegar nægar 
tryggingar. 

Aðildarríki skulu mæla fyrir um skilyrði verndar sem kveðið 
er á um í 1. mgr. og í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar. 
Aðildarríkin skulu í öllum tilvikum tryggja að lánveitendur 
hafi heimild til að fara þess á leit við viðeigandi stjórnsýslu- 
eða dómsmálayfirvald að það geri fullnægjandi verndar-
ráðstafanir, að því tilskildu að þeir geti með trúverðugum 
hætti sýnt fram á að kröfur þeirra séu í hættu vegna samrunans 
og fullnægjandi verndarráðstafanir hafi ekki verið gerðar hjá 
félaginu. 

3. Slík vernd getur verið mismunandi fyrir lánardrottna 
yfirtökufélagsins og lánardrottna þess félags, sem tekið er yfir. 

14. gr. 

Með fyrirvara um reglurnar sem gilda um sameiginlega 
nýtingu réttinda þeirra, skal 13. gr. gilda um handhafa 
skuldabréfa samrunafélaga, nema þegar samruninn hefur verið 
samþykktur af fundi handhafa skuldabréfanna, sé kveðið á um 
slíkan fund samkvæmt landslögum, eða af handhöfum 
skuldabréfanna hverjum fyrir sig. 

15. gr. 

Handhafar verðbréfa, annarra en hluta, sem sérstök réttindi 
fylgja, verða að hljóta réttindi í yfirtökufélaginu sem eru að 
lágmarki jafngild og þau sem þeir búa yfir í félaginu, sem 
tekið er yfir, nema breyting þessara réttinda hafi verið 
samþykkt af fundi handhafa slíkra verðbréfa, sé kveðið á um 
slíkan fund samkvæmt landslögum, eða af handhöfum þessara 
verðbréfa hverjum í sínu lagi, nema handhafarnir eigi rétt á að 
verðbréf þeirra séu endurkeypt af yfirtökufélaginu. 
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16. gr. 

1. Kveði lög aðildarríkis ekki á um fyrirbyggjandi eftirlit, 
dómsmálalegt eða stjórnsýslulegt, varðandi lögmæti samruna, 
eða þar sem slíkt eftirlit nær ekki yfir alla áskilda lagagerninga 
fyrir samruna, skal setja fram og votta á tilhlýðilegu lagalegu 
formi fundargerðir aðalfunda þar sem tekin er ákvörðun um 
samrunann og eftir því sem við á samrunasamninginn sem 
kemur í kjölfar slíkra hluthafafunda. Í tilvikum þar sem ekki 
þarf að samþykkja samrunann af hluthafafundum allra 
samrunafélaganna verður að setja fram og votta samruna-
áætlunina á tilhlýðilegu lagalegu formi. 

2. Lögbókandinn eða lögbært yfirvald sem gerir og vottar 
skjölin á tilhlýðilegu lagalegu formi verður að athuga og votta 
hvort lagagerningar eru fyrir hendi og lögmæti þeirra ásamt 
formsatriðum sem er krafist af félaginu sem lögbókandinn eða 
yfirvaldið starfar fyrir og af samrunaáætluninni. 

17. gr. 

Lög aðildarríkjanna skulu ákvarða dagsetninguna þegar 
samruni tekur gildi. 

18. gr. 

1. Birta þarf samrunann, að því er varðar hvert samrunafélag, 
á þann hátt sem fyrirskipað er samkvæmt lögum sérhvers 
aðildarríkis, í samræmi við 3. gr. tilskipunar 2009/101/EB. 

2. Yfirtökufélagið getur sjálft sinnt formsatriðum við 
birtingu að því er varðar félagið eða félögin sem tekin eru yfir. 

19. gr. 

1. Samruni hefur eftirfarandi réttaráhrif sem verða samtímis: 

a) yfirfærsla, bæði á milli félagsins sem tekið er yfir og 
yfirtökufélagsins og að því er varðar þriðju aðila, í 
yfirtökufélag allra eigna og skuldbindinga félagsins sem 
tekið er yfir, 

b) hluthafar félagsins, sem tekið er yfir, verða hluthafar í 
yfirtökufélaginu, 

c) félagið, sem tekið er yfir, hættir að vera til. 

2. Ekki skal skipta neinum hlutum í yfirtökufélaginu fyrir 
hluti í félaginu sem tekið er yfir, hvorki: 

a) af hálfu yfirtökufélagsins sjálfs né einstaklings sem starfar 
í eigin nafni en er á vegum fyrirtækisins eða 

b) af hálfu félagsins, sem tekið er yfir, né einstaklings sem 
starfar í eigin nafni en er á vegum fyrirtækisins. 

3. Framangreind ákvæði munu ekki hafa áhrif á lög 
aðildarríkis sem krefjast þess að sérstök formsatriði séu 
frágengin áður en tilteknar yfirfærðar eignir, réttindi og 
skuldbindingar þess félags, sem tekið er yfir, séu virkar 
gagnvart þriðju aðilum. Yfirtökufélagið getur sjálft útfært 
þessi formsatriði, hins vegar geta lög aðildarríkisins heimilað 
félaginu, sem tekið er yfir, að halda áfram að útfæra þessi 
formsatriði í takmarkaðan tíma sem ekki er hægt, nema í 
undantekningartilvikum, að festa í meira en sex mánuði frá 
þeim degi sem samruninn tekur gildi. 

20. gr. 

Lög aðildarríkisins skulu að lágmarki mæla fyrir um reglur 
sem gilda um einkaréttarábyrgð gagnvart hluthöfum félagsins, 
sem tekið er yfir, um þá sem sitja í stjórn og framkvæmda-
stjórn viðkomandi félags, að því er varðar misferli af hálfu 
þeirra sem sitja í þessum stjórnum við undirbúning og 
framkvæmd samrunans. 

21. gr. 

Lög aðildarríkisins skulu að lágmarki mæla fyrir um reglur 
sem gilda um einkaréttarábyrgð gagnvart hluthöfum félagsins, 
sem tekið er yfir, um sérfræðingana sem eru ábyrgir fyrir því 
að semja fyrir hönd þess félags, skýrsluna sem um getur í 1. 
mgr. 10. gr. að því er varðar misferli af hálfu þessara 
sérfræðinga við skyldustörf sín. 

22. gr. 

1. Lög aðildarríkisins geta einungis mælt fyrir um 
ógildingarreglur samruna í samræmi við eftirfarandi skilyrði: 

a) ógildingu verður að ákveða með dómsúrskurði, 

b) samruna sem hafa tekið gildi samkvæmt 17. gr. er 
einungis hægt að lýsa ógilda hafi ekkert fyrirbyggjandi 
lagalegt eða stjórnsýslueftirlit varðandi lögmæti þeirra 
farið fram, eða hafi þeir ekki verið útbúnir og vottaðir á 
tilhlýðilegu lagalegu formi, eða ef sýnt þykir að úrskurður 
hluthafafundar er ógildur eða ógildanlegur samkvæmt 
landslögum, 

c) ógildingarmeðferð er ekki hægt að hefja síðar en sex 
mánuðum eftir dagsetninguna þegar samruninn tekur gildi 
gagnvart þeim aðila sem staðhæfir ógildingu eða ef staðan 
hefur verið leiðrétt, 

d) valdbær dómstóll skal veita viðkomandi félögum tíma til 
úrbóta þar sem mögulegt er að ráða bót á galla, á hvers 
grunni mögulegt er að ógilda samrunann, 

e) dóm sem lýsir samruna ógildan ber að birta á þann hátt 
sem mælt er fyrir um í lögum hvers aðildarríkis í samræmi 
við 3. gr. tilskipunar 2009/101/EB, 
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f) þar sem lög aðildarríkis heimila þriðja aðila að vefengja 
slíkan dóm getur sá aðili einungis gert það innan sex 
mánaða frá birtingu dómsins á þann hátt sem mælt er fyrir 
um í tilskipun 2009/101/EB, 

g) dómur sem lýsir samruna ógildan skal ekki sjálfur hafa 
áhrif á gildi skuldbindinga sem yfirtökufélagið á eða er í 
tengslum við það sem komu fram fyrir birtingu dómsins 
og eftir dagsetninguna þegar samruninn tekur gildi, 

h) félög sem hafa verið aðilar að samruna skulu bera ábyrgð 
einn fyrir alla og allir fyrir einn að því er varðar þær 
skuldbindingar yfirtökufélagsins sem um getur í g-lið. 

2. Þrátt fyrir a-lið 1. mgr. geta lög aðildarríkis einnig kveðið 
á um að ógilding samruna sé fyrirskipuð af stjórnvaldi, sé 
slíkri ákvörðun skotið til dómstóls. Ákvæðum b-liðar og d- til 
h-liðar 1. mgr. skal beitt með lögjöfnun gagnvart stjórn-
valdinu. Slíka ógildingarmeðferð má ekki hefja meira en sex 
mánuðum eftir dagsetninguna þegar samruninn tekur gildi. 

3. Lög aðildarríkjanna um ógildingu samruna sem lýst er yfir 
að loknu eftirliti, öðru en fyrirbyggjandi lagalegu eða 
stjórnsýslueftirliti, verða ekki fyrir áhrifum. 

IV. KAFLI 

SAMRUNI MEÐ STOFNUN NÝS FÉLAGS 

23. gr. 

1. Ákvæði 5., 6., og 7. gr. ásamt ákvæðum 9.–22. gr. 
þessarar tilskipunar skulu gilda, með fyrirvara um 12. og 13. 
gr. tilskipunar 2009/101/EB, um samruna með stofnun nýs 
félags. Í þessum tilgangi skulu „samrunafélög“ og „félag sem 
tekið er yfir“ merkja félögin sem lögð eru niður og „yfirtöku-
félagið“ merkir nýja félagið. 

Ákvæði a-liðar 2. mgr. 5. gr. þessarar tilskipunar skulu einnig 
gilda um nýja félagið. 

2. Samþykkja ber samrunaáætlunina og greinargerðina eða 
drög að samþykktum, séu þau í aðskildum skjölum, og sam-
þykktir eða drög að samþykktum nýja félagsins á aðalfundi 
hvers þess félags sem lagt verður niður. 

V. KAFLI 

YFIRTAKA EINS FÉLAGS Á ÖÐRU FÉLAGI, ÞAR 
SEM HIÐ FYRRNEFNDA Á MINNST 90% HLUTA 

SINNA 

24. gr. 

Aðildarríki skulu setja ákvæði að því er varðar félög sem lúta 
þeirra lögum, fyrir aðgerðina þar sem einu eða fleiri félögum 
er slitið án þess að komi til gjaldþrots og allar þeirra eignir og 

skuldbindingar eru fluttar í annað félag sem er eigandi allra 
hluta þess og annarra verðbréfa sem veita atkvæðisrétt á 
aðalfundum. Slíkar aðgerðir skulu stjórnast af ákvæðum III. 
kafla. Aðildarríki skulu þó ekki setja þær kröfur sem fram 
koma í 5. gr. (b-, c- og d-lið 2. mgr.), 9. og 10. gr., 11. gr. (d- 
og e-lið 1. mgr.), 19. gr. (b-lið 1. mgr.), 20. og 21. gr. 

25. gr. 

Aðildarríki skulu ekki beita 7. gr. við aðgerðirnar, sem um 
getur í 24. gr., hafi eftirfarandi skilyrðum verið fullnægt: 

a) birtingin sem kveðið er á um í 6. gr. verður að taka gildi, 
að því er varðar hvert félag sem tekur þátt í aðgerðinni, að 
lágmarki einum mánuði áður en aðgerðin tekur gildi, 

b) eigi síðar en einum mánuði áður en aðgerðin tekur gildi 
skal öllum hluthöfum í yfirtökufélaginu veittur kostur á að 
kynna sér, í skráðri skrifstofu félagsins, þau skjöl sem um 
getur í a-, b- og c-lið 1. mgr. 11. gr., 

c) ákvæði c-liðar 1. mgr. 8. gr. gilda. 

Að því er varðar b-lið 1. mgr. þessarar greinar gilda 2., 3. og 
4. mgr. 11. gr. 

26. gr. 

Aðildarríkin mega beita 24. og 25. gr. á aðgerðir, þar sem einu 
eða fleiri félögum er slitið án þess að komi til gjaldþrots og 
allar þeirra eignir og skuldbindingar eru fluttar í annað félag, 
séu allir hlutir og önnur verðbréf, sem tilgreind eru í 24. gr. 
félagsins eða félaganna sem eru yfirtekin, í eigu yfirtöku-
félagsins og/eða aðila sem fer með þessa hluti og verðbréf í 
eigin nafni en fyrir hönd þess félags. 

27. gr. 

Í þeim tilvikum þegar samruni verður með yfirtöku félags sem 
á minnst 90% hluta en ekki alla hluti og önnur verðbréf, sem 
veita atkvæðisrétt á hluthafafundum félagsins eða félaganna, 
sem eru yfirtekin, skulu aðildarríkin ekki krefjast þess að 
hluthafafundur yfirtökufélagsins samþykki samrunann ef 
eftirfarandi skilyrðum hefur verið fullnægt: 

a) birtingin sem kveðið er á um í 6. gr. sé framkvæmd, að því 
er varðar yfirtökufélagið, að lágmarki einum mánuði fyrir 
hluthafafund félagsins, eða félaganna sem verið er að 
yfirtaka, sem skal ákvarða um samrunaáætlunina, 
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b) eigi síðar en einum mánuði fyrir þann dag sem tilgreindur 
er í a-lið skal öllum hluthöfum í yfirtökufélaginu veittur 
kostur á að kynna sér, í skráðri skrifstofu félagsins, þau 
skjöl sem um getur í a- og b-lið og eftir atvikum í c-, d- og 
e-lið 1. mgr. 11. gr., 

c) ákvæði c-liðar 1. mgr. 8. gr. skulu gilda. 

Að því er varðar b-lið 1. mgr. þessarar greinar gilda 2., 3. og 
4. mgr. 11. gr. 

28. gr. 

Aðildarríki skulu ekki setja á þær kröfur um samruna sem 
fram koma í 9., 10. og 11. gr. í skilningi 27. gr. hafi eftir-
farandi skilyrðum verið fullnægt: 

a) hluthafar í minnihluta félagsins, sem tekið er yfir verða að 
eiga rétt á að hlutir þeirra séu yfirteknir af yfirtöku-
félaginu, 

b) ef þeir nýta þann rétt verða þeir að eiga rétt á að taka við 
greiðslu í samræmi við virði hlutanna, 

c) rísi ágreiningur varðandi slíka greiðslu verður að vera 
mögulegt að dómstóll eða stjórnvald ákvarði virði greiðsl-
unnar sem aðildarríki hefur tilnefnt í því skyni. 

Aðildarríki þarf ekki að beita fyrstu málsgreininni ef löggjöf 
þess aðildarríkis veitir yfirtökufélagi rétt, án undanfarandi, 
opinbers yfirtökutilboðs, til að gera þá kröfu á alla handhafa 
eftirstandandi verðbréfa félagsins eða félaganna, sem á að 
yfirtaka, að þeir selji þessi verðbréf yfirtökufélaginu fyrir 
samrunann á sanngjörnu verði. 

29. gr. 

Aðildarríkin mega beita 27. og 28. gr. á aðgerðir, þar sem einu 
eða fleiri félögum er slitið án þess að komi til gjaldþrots og 
allar þeirra eignir og skuldbindingar eru fluttar í annað félag, 
sé 90% hið minnsta, en ekki allir hlutir og önnur verðbréf sem 
um getur í 27. gr. félagsins eða félaganna sem eru yfirtekin í 
eigu þess yfirtökufélags og/eða aðila sem fer með þessa hluti 
og verðbréf í eigin nafni en fyrir hönd þess félags. 

VI. KAFLI 

AÐRAR AÐGERÐIR SEM FARIÐ ER MEÐ SEM 
SAMRUNA 

30. gr. 

Heimili lög aðildarríkis að greiðsla í reiðufé sé umfram 10%, 
ef um eina af aðgerðunum er að ræða sem um getur í 2. gr., 
gilda ákvæði III. og IV. kafla og 27., 28. og 29. gr. 

31. gr. 

Heimili lög aðildarríkis eina af aðgerðunum sem um getur í 2., 
24. og 30. gr., án þess að öllum yfirfærðu félögunum sé þar 
með slitið, skal III. kafli, að frátöldum c-lið 1. mgr. 19. gr., 
IV. kafli eða V. kafli gilda eftir því sem við á. 

VII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

32. gr. 

Tilskipun 78/855/EBE, eins og henni var breytt með 
gerðunum sem eru tilgreindar í A-hluta I. viðauka, er hér með 
felld úr gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna 
að því er varðar þá fresti til lögleiðingar tilskipananna sem 
settir eru fram í B-hluta I. viðauka. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af sam-
svörunartöflunni í II. viðauka. 

33. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. júlí 2011. 

34. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Strassborg, 5. apríl 2011. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. Buzek Győri E. 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar 

(sem um getur í 32. gr.) 

Tilskipun ráðsins 78/855/EBE 
(Stjtíð. EB L 295, 20.10.1978, bls. 36) 

 

Liður III. C í I. viðauka við lögin um aðild frá 1979 
(Stjtíð. EB L 291, 19.11.1979, bls. 89) 

 

d-liður II. liðar í I. viðauka laganna um aðild frá 1985 
(Stjtíð. EB L 302, 15.11.1985, bls. 157) 

 

Liður XI.A.3 í I. viðauka laganna um aðild frá 1994 
(Stjtíð. EB L 241, 29.8.1994, bls. 194) 

 

Liður 4.A.3 í II. viðauka við lögin um aðild frá 2003 
(Stjtíð. ESB L 236, 23.9.2003, bls. 338) 

 

Tilskipun ráðsins 2006/99/EB 
(Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 137) 

Einungis að því er varðar tilvísanir í tilskipun 
78/855/EBE í 1. gr. og þátt A.3 í viðauka 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/63/EB 
(Stjtíð. ESB L 300, 17.11.2007, bls. 47) 

Eingöngu 2. gr. 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/109/EB 
(Stjtíð. ESB L 259, 2.10.2009, bls. 14) 
 

Eingöngu 2. gr. 

 

B-HLUTI 

 

Skrá yfir fresti til að taka upp í landslög 

(sem um getur í 32. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar 

78/855/EBE 13. október 1981 

2006/99/EB 1. janúar 2007 

2007/63/ΕB 31. desember 2008 

2009/109/EB 30. júní 2011 
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II. VIÐAUKI 

 

Samsvörunartafla 

Tilskipun 78/855/EBE Þessi tilskipun 

1. gr. 1. gr. 

2.-4. gr. 2.-4. gr. 

5.-22. gr. 5.-22. gr. 

1. mgr. 23. gr. Fyrsta undirgrein 1. mgr. 23. gr. 

2. mgr. 23. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 23. gr. 

3. mgr. 23. gr. 2. mgr. 23. gr. 

24.-29. gr. 24.-29. gr. 

30.-31. gr. 30.-31. gr. 

32. gr. — 

— 32. gr. 

— 33. gr. 

33. gr. 34. gr. 

— I. viðauki 

— II. viðauki 
 

 


