ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVFIN SME GUARANTEE FACILITY
Για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μικρές Εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως
Πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα κατωτέρω κριτήρια:
α) Να είναι Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) ή Μικρή Εταιρία μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως - Small MidCaps
β) Να μην είναι εισηγμένη ΜΜΕ, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα αναγραφής της σε μία εναλλακτική
πλατφόρμα συναλλαγών.
γ) Να μην είναι "προβληματική επιχείρηση" κατά την έννοια του Κανονισμού Γενικής Απαλλαγής.

Κριτήρια
Επιλεξιμότητας
Δικαιούχου

δ) Σε περίπτωση που σκοπός της συναλλαγής είναι η μεταβίβαση επιχειρήσεως:
1) Η συναλλαγή θα πρέπει να συνδυαστεί με νέο κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει, τουλάχιστον το 50% της
επενδύσεως, και
2) Ο δικαιούχος θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ΜΜΕ ή μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως
επιχείρηση, ως αποτέλεσμα της εν λόγω μεταβιβάσεως και θα πρέπει είτε:
(i) να πληροί τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην Καινοτομία ή
(ii) να αναλάβει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τη συναλλαγή για την απόκτηση μίας επιχειρήσεως, η
οποία πρέπει να συμμορφώνεται τουλάχιστον με ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας.
ε) Ο δικαιούχος θα πρέπει να συνάπτει συναλλαγή (i) για δικό του λογαριασμό ή (ii) για λογαριασμό ενός ή
περισσοτέρων εταίρων του ή συνδεδεμένης επιχειρήσεως κατά την έννοια της συστάσεως της Επιτροπής,
όπου τουλάχιστον μία από τις εν λόγω επιχειρήσεις είναι σύμφωνη με ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια
επιλεξιμότητας καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά, αξιολογούνται σε επίπεδο ομίλου.
στ) Να έχει συσταθεί και να λειτουργεί σε τουλάχιστον μία συμμετέχουσα χώρα.
ζ) Να μην είναι εγκατεστημένη σε χώρα μη-Συνεργαζόμενης Δικαιοδοσίας.
η) Να μη δραστηριοποιείται σε έναν ή περισσότερους απαγορευμένους τομείς.
θ) Να μη βρίσκεται υπό καμμία συνθήκη αποκλεισμού.
ι) Να μην εκτελεί δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες σχετίζονται με παράνομες
δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή λοιπές σχετικές εξαιρούμενες δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας.
1. Έχουν ήδη υπαχθεί ή έχουν αιτηθεί να υπαχθούν σε οιαδήποτε πτωχευτική διαδικασία.
2. Οι ίδιες ή οι κύριοι φορείς-διαχειριστές τους έχουν υποστεί κυρώσεις για παράβαση κανόνων Κοινοτικής
ή Εθνικής Νομοθεσίας κατά τον χρόνο υποβολής και εξετάσεως της αιτήσεως, αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια των δανείων δεν πρέπει να έχουν διαπράξει οιαδήποτε παρατυπία, σύμφωνα με τις κοινοτικές
προβλέψεις της νομοθεσίας περί διαρθρωτικών κεφαλαίων.

Μη Επιλέξιμες
Επιχειρήσεις

3. Περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων «Κεντρικού Αποκλεισμού» της ΕΕ (Commission Regulation - EC,
Euratom - No 1302/2008 of 17 December 2008)
4. Δραστηριοποιούνται στους τομείς:
i. Έρευνας επί της κλωνοποιήσεως ανθρώπων για αναπαραγωγικούς σκοπούς.
ii. Έρευνας για την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιόματος, ώστε να μεταβάλλεται η
κληρονομικότητα
iii. Λοιπής απαγορευμένης από την ΕΕ έρευνας.
iv. Αλκοολούχων ποτών και καπνού.
v. Παραγωγής και εμπορίας όπλων .
vi. Καζίνο και τυχερών παιχνιδιών.
vii. Πληροφορικής, όταν αυτή σχετίζεται με τυχερά παιχνίδια, πορνογραφία, παράνομη προσπέλαση
πληροφοριακών συστημάτων ή οποιαδήποτε λοιπή μη επιλέξιμη δραστηριότητα, ως ανωτέρω.
5. Είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (και όχι στην παράλληλη Αγορά).
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