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واژگان کلیدی:
ادغام ،طرح قانون تجارت ،ادغام خارجی ،ادغام هلدینگ
چکیده:
قوانین و مقررات در هر حوزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در پیشبرد اهداف مربوطه است .ادغام شرکتهای تجاری از این مهم
مستثنی نبوده و لزوم نگاهی شفاف به مقررات قانونی این حوزه در عصر حاضر بیشازپیش روشن و واضح است .نظام قانونی ایران در
حوزه ی مزبور با چالش روبرو بوده و باتوجه به اهمیت ادغام ،نیازی ضروری به تدوین مقرراتی در این حوزه احساس میشود .از
اینجهت ،مقایسه ی تطبیقی مقررات ادغام در دو کشور ایران و ایاالت متحده آمریکا در دستیابی به نگاهی دقیق در تدوین قوانین و
مقررات از اهمیت برخورداراست .چنانچه طرح قانون تجارت با پیشرفتهایی در این حوزه ،مقرراتی روزآمد وضع نموده و درپی تسهیل
فرآیند ادغام قدم برداشته و با حذف موانع موجود بر سر راه ادغام ،دامنهی آن را بهطور وسیعی گسترش دادهاست .از طرفی پیشبینی
مندرجات الزامی جامع تر در طرح مشترک ادغام ،توجه به تکنولوژی و همچنین تسهیل مقررات ادغام در حوزهی مالیاتی موردتوجه
قرار گرفته است .این اقدامات در قوانین ایاالت متحده آمریکا نیز منعکس گردیده و محورهای مهمی را پوشش داده است .بهگونهای
که ادغام شرکتهای داخلی با خارجی در سطح گستردهای موردتوجه قرارگرفته که در افزایش میزان و ارزش ادغامهای فرامرزی
تاثیر بسزایی داشته است .همچنین همزمان با افزایش شکلگیری شرکتهای هلدینگ در دنیا ،ادغام این شرکتها و شرکتهای
مادر با شرکت تابعه ،در قوانین آمریکا پوشش دادهاست .توجه به آزادی قراردادی و حقوق ذینفعان در تهیهی طرح مشترک ادغام،
تعیین تکلیف درخصوص سهامداران و شرکا بهروشهای مختلف و اجازهی ادغام انواع شرکتهای داخلی ،از موارد دیگری است که
در نظام قانونی ایاالت متحده آمریکا موردتوجه است.

