ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Παράρτημα ΙΙΙ
Α.Ορισμός Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων
(ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1422] ,
Παράρτημα, άρθρο 3, παρ.3)
«Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις
ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων
άλλης επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της
τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή
ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες
επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή
σε όμορες αγορές. Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που
βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Β. Υποδείγματα Πινάκων
Β1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Ι ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Α/
Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΓΕΜΗ

Α.Φ.Μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΕΔΡΑΣ

ΝΑΙ
(*1)

ΟΧΙ
(*2)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ
Ο ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝ
Η (*3)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Η
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(*3)

(*) 1. Ο φορέας ανάπτυξης καταρτίζει ενοποιημένους Λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάση ενοποίησης
στους ενοποιημένους λογαριασμούς της συνδεδεμένης επιχείρησης.
(*) 2. Ο φορέας ανάπτυξης ή η συνδεδεμένη επιχείρηση δεν καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν
περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.
(*) 3. Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο
ποσοστό.

Β2.ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
(Υποβάλλεται ανά συνδεδεμένη εταιρεία)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Β. Α.Φ.Μ.
Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ
Ε1. ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΜΜΜ
Ε2. ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΜΜΜ
(*) Συμπληρώστε με Χ το κατάλληλο πεδίο
ΣΤ. ΚΥΡΙΑ ΔΙΕΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ
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