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Οι 10 Σημαντικότερες Υποθέσεις Δικαστηρίοσ 
στις Η.Π.Α. γύρω από την Αποτίμηση και την 
Κάλσψη Ζημίας στη Διάρκεια τοσ Έτοσς 2016 

 

Σφμφωνα με το Business Valuation Resources, οι δικαςτικζσ υποκζςεισ με το μεγαλφτερο 

αντίκτυπο ςτο χϊρο των αποτιμιςεων εταιριϊν και των άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων για 

το ζτοσ 2016 ςτθν αγορά των Η.Π.Α. ιταν οι ακόλουκεσ: 

 

1. Επανεκτίμηςη τησ DELL INC., 2016 Del. Ch. LEXIS 81 (31 Μαΐου 2016) 

Αποτζλεςε τθν περιςςότερο αντιφατικι νομικι υπόκεςθ του ζτουσ, με το Δικαςτιριο να 

αποφαίνεται ότι θ διαδικαςία πϊλθςθσ που ζγινε ςτθ βάςθ του management buyout 

οδιγθςε ςε μθ μετριςιμθ και λανκαςμζνθ αποτίμθςθ (unquantifiable mispricing). Αυτό 

ςιμαινε ότι θ αξία τθσ ςυναλλαγισ δεν ανταποκρινόταν ςτθ δίκαιθ αξία τθσ επιχείρθςθσ. 

Για τθν εξαγωγι αυτοφ του ςυμπεράςματοσ, το Δικαςτιριο βαςίςκθκε ςε μια αποτίμθςθ 

βάςει τθσ μεκόδου DCF (θ οποία ζλαβε χϊρα ςε χρόνο μεταγενζςτερο, τθσ ανωτζρω 

ςυναλλαγισ, πϊλθςθσ). 

 

2. Wagner v. Wagner, 2016 Ida. LEXIS 128 (27 Απριλίου 2016) 

Για τθν παροχι μιασ ακόμθ οπτικισ γωνίασ αναφορικά με τθ χριςθ των discounts ςτισ 

κεςπιςμζνεσ διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ τθσ δίκαιθσ εταιρικισ αξίασ, το Ανϊτερο Δικαςτιριο του 

Idaho απεφάνκθ ότι οι εκπτϊςεισ (discounts) αποτελοφν ζναν ακόμθ παράγοντα το οποίο 

ζνα δικαςτιριο δφναται να λαμβάνει υπόψθ ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ δίκαιθσ 

εταιρικισ αξίασ. Το Δικαςτιριο αποςαφινιςε ότι οι εκπτϊςεισ δεν αποτελοφν υποχρζωςθ 

(δθλαδι δεν είναι υποχρεωτικζσ). 

 

3. Perez v. Bruister, 2016 U.S. App. LEXIS 8046 (3 Μαΐου 2016) 

Κατά τθν επανεξζταςθ μιασ δφςκολθσ υπόκεςθσ παροχισ δικαιωμάτων προτίμθςθσ ςε 

εργαηόμενουσ (ESOP - Employee Stock Ownership Plan), το 5ο Περιφερειακό Δικαςτιριο 

Εφζςεων (Circuit Court of Appeals) υποςτιριξε και επικφρωςε τθν απόφαςθ τοπικοφ 

δικαςτθρίου που υπογράμμιηε ότι τυχόν ακφρωςθ κα αποτελοφςε πολφ δραςτικι και 

ακραία κφρωςθ από τθ ςτιγμι που κα μποροφςε να προςδιοριςκεί ενδεχόμενθ 

«υπερπλθρωμι» μζςω τθσ ςτάκμιςθσ και του μζςου όρου των αποτιμιςεων που είχαν 

προςκομιςκεί ςτο εν λόγω δικαςτιριο από τρεισ, εξίςου αξιόπιςτουσ, εμπειρογνϊμονεσ 

εκτιμθτζσ. 
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4. DFC Global Corp., 2016 Del. Ch. LEXIS 103 (8 Ιουλίου 2016) 

Σε μια δικαςτικι απόφαςθ περί δίκαιθσ αξίασ επιχείρθςθσ, όπου μάλιςτα ζλαβε χϊρα 

αναλυτικι ςυηιτθςθ για το ςυντελεςτι beta, ο επικεφαλισ δικαςτισ Ανϊτερου 

Δικαςτθρίου κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν είχε νόθμα θ χρθςιμοποίθςθ μόνο μιασ 

μεκόδου για τθν εξαγωγι τθσ δίκαιθσ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ. Ο λόγοσ ιταν το γεγονόσ ότι οι 

μελλοντικζσ προβλζψεισ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ χαρακτθρίηονταν από αρκετοφσ 

“γρίφουσ” και από αβεβαιότθτα. Το Δικαςτιριο αποφάνκθκε ότι θ χριςθ και θ “μίξθ” τριϊν 

γνωςτϊν (ζςτω και με ατζλειεσ) μεκόδων αποτίμθςθσ κα οδθγοφςε ςε ζναν πιο αξιόπιςτο 

δείκτθ εταιρικισ αξίασ. 

 

5. Cole, 2016 Bank. LEXIS 932 (24 Μαρτίου 2016) 

Σε μια υπόκεςθ τφπου “divorce-meets-bankruptcy” (όπου δθλαδι δθλϊνεται χρεοκοπία για 

να αποφευχκοφν πλθρωμζσ και αποηθμιϊςεισ λόγω διαηυγίου), το αντίςτοιχο Δικαςτιριο 

ςθμείωςε ότι o πλθρεξοφςιοσ διαχειριςτισ του Chapter 7 πρζπει να εκτιμιςει τα υπό 

εκκακάριςθ περιουςιακά ςτοιχεία βάςει τθσ αξίασ πϊλθςισ τουσ και όχι βάςει τθσ 

εςωτερικισ τουσ αξίασ, ςτο πλαίςιο τθσ νομικισ διαδικαςίασ του διαηυγίου. 

 

6. Washington v. Kellwood Co., 2016 U.S. Dist. LEXIS 92309 (15 Ιουλίου 2016) (Kellwood II) 

και Washington v. Kellwood Co., 2016 U.S. Dist. LEXIS 136612 (30 Σεπτεμβρίου 2016) 

(Kellwood III) 

Αυτι θ υπόκεςθ κάλυψθσ ηθμίασ (damages case) είχε μεγάλο αντίκτυπο διότι καταρχιν το 

Δικαςτιριο βρικε τθν – κατά τα άλλα υπεκφεφγουςα - ανάλυςθ ενόσ εμπειρογνϊμονα 

μάρτυρα που κατζκεςε για λογαριαςμό του ενάγοντα ωσ αποδεκτι βάςει του Κανόνα του 

Daubert. Όμωσ μετά από τθ δίκθ, το δικαςτιριο πραγματοποίθςε μια ςτροφι 180 μοιρϊν, 

ενάντια ςτθν ετυμθγορία του ςϊματοσ ενόρκων που ενζκρινε μια αποηθμίωςθ πολλϊν 

εκατομμυρίων δολαρίων για τθν απϊλεια εταιρικισ αξίασ. Το δικαςτιριο απζρριψε ακόμθ 

και τθν απόφαςι του περί δυνατότθτασ νζασ δίκθσ για τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ περί 

πικανισ απϊλειασ εταιρικισ αξίασ. 

 

7. Fish v. Greatbanc Trust Co., 2016 U.S. Dist. LEXIS 137351 (1 Σεπτεμβρίου 2016) 

Στθ διάρκεια μιασ νζασ και άκρωσ προβεβλθμζνθσ υπόκεςθσ προγράμματοσ παροχισ 

δικαιωμάτων προτίμθςθσ ςε εργαηόμενουσ (ESOP - Employee Stock Ownership Plan), δφο 

πολφ γνωςτοί εμπειρογνϊμονεσ προςκλικθκαν προκειμζνου να αξιολογιςουν τθ 

διαδικαςία και τισ αποτιμιςεισ τισ οποίεσ εκπόνθςε ο χρθματοοικονομικόσ ςφμβουλοσ του 

διαχειριςτι του προγράμματοσ που βρικε ότι θ αποτίμθςθ του– υπό δικαςτικι διζνεξθ – 

προγράμματοσ ιταν δίκαιθ. Το δικαςτιριο απεφάνκθ ότι θ αποτίμθςθ του προγράμματοσ 

ιταν δίκαιθ και απάλλαξε τουσ εναγόμενουσ (κατθγοροφμενουσ) από κάκε κατθγορία 



VRS (VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS)  Ιανουάριοσ 2017 
 

 

3 

Investment Research & Analysis Journal – www.iraj.gr  

βαςιηόμενο ςτθ λεγόμενθ «ζγκυρθ και πειςτικι» κατάκεςθ μαρτυριϊν από 

εμπειρογνϊμονεσ εκ μζρουσ τθσ πλευράσ τθσ υπεράςπιςθσ. 

 

8. ISN Software Corp. Appraisal Litig., 2016 Del. Ch. LEXIS 125 (11 Αυγοφςτου 2016) 

Δεν αποτελεί ςφνθκεσ για Ανϊτερο Δικαςτιριο να προβλθματίηονται οι δικαςτζσ του από 

ζνα ενδεχόμενο μεγάλο χάςμα μεταξφ των αποτιμιςεων των δφο πλευρϊν τθσ δίκθσ. Η 

ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ ζγινε γνωςτι για το μεγάλο ςκεπτικιςμό που προκλικθκε ςτο 

Δικαςτιριο ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ αποτίμθςθσ, κακϊσ ο εμπειρογνϊμονασ τθσ μιασ 

πλευράσ ιςχυρίςκθκε ότι θ αξία τθσ εταιρίασ ιταν 8 φορζσ επί τθν αξία που είχε υπολογίςει 

θ άλλθ πλευρά βάςει τθσ μεκοδολογίασ DCF. Τελικά το Δικαςτιριο προχϊρθςε και 

εκπόνθςε τθ δικι του αποτίμθςθ προκειμζνου να εξαχκεί θ τελικι δίκαιθ αξία. 

 

9. Wisniewski v. Walsh, 2015 N.J. Super. Unpub. LEXIS 3001 (24 Δεκεμβρίου 2015) 

(Wisniewski II) 

Μια απόφαςθ ενόσ Εφετείου του New Jersey προσ τα τζλθ του ζτουσ 2015 προκάλεςε μια 

ιδιαίτερα πνευματϊδθ ςυηιτθςθ για το ρόλο (εφόςον υπάρχει τζτοιοσ) και το μζγεκοσ του 

DLOM (Discount for Lack of Marketability – Ζκπτωςθ λόγω Ζλλειψθσ Εμπορευςιμότθτασ) ςε 

ςχετικζσ νομικζσ και δικαςτικζσ διαδικαςίεσ. Σε προθγοφμενθ απόφαςι του, το Δικαςτιριο 

είχε ηθτιςει τθν εφαρμογι ενόσ τζτοιου discount προκειμζνου να τιμωριςει το ενάγοντα 

(πωλθτι) διότι υιοκζτθςε μια ςυμπεριφορά που ιταν εισ βάροσ άλλων μετόχων. Στθν τρίτθ 

(και κατά φαινόμενα τελικι) του απόφαςθ, το Δικαςτιριο βρικε ότι θ αποτίμθςθ βάςει τθσ 

μεκόδου DCF που πραγματοποιικθκε από τον εμπειρογνϊμονα του ενάγοντα δεν είχε 

προςαρμοςκεί για τθν ζλλειψθ εμπορευςιμότθτασ και ςυνεπϊσ «διζταξε» τθν εφαρμογι 

ενόσ discount (DLOM) τθσ τάξεωσ του 25%. 

 

10. Verghetta v Lawlor, 2016 N.Y. Misc. LEXIS 845 (9 Μαρτίου 2016) 

Μια άλλθ δικαςτικι απόφαςθ γφρω από το DLOM από τθν περιφζρεια τθσ Νζασ Υόρκθσ δεν 

ιταν αρκετι για τθν αποςαφινιςθ ωσ προσ το ποια πρζπει να είναι θ ςτάςθ των δικαςτικϊν 

οργάνων απζναντι ςτο ηιτθμα του DLOM. Το Δικαςτιριο αντιπαρατζκθκε με τισ μαρτυρίεσ 

δφο εμπειρογνωμόνων αποτίμθςθσ με πολφ διαφορετικά ςυμπεράςματα και ςθμαντικι 

διαφορά ςτισ εξαγόμενεσ αξίεσ. Το Δικαςτιριο ςτθν προςπάκειά του να επιτφχει μια 

ρεαλιςτικι λφςθ τθσ υπόκεςθσ δεν εφάρμοςε τελικά κανζνα discount (DLOM) όπωσ και 

απζρριψε τισ όποιεσ φορολογικζσ επιπτϊςεισ. 

 

 


