ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΔΩ ΤΓΥΩΝΔΤΔΩ ΓΙ’
ΑΠΟΡΡΟΦΗΔΩ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΔΠΩΝΤΜΙΑ «Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΔΠΩΝΤΜΙΑ «Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ»
Οη άλσ εηαηξείεο, εθπξνζσπνύκελεο από ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηά ηνπο,
ήιζαλ ζε δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε ζπγρώλεπζε, δη’ απνξξνθήζεσο ηεο
πξώηεο από ηε δεύηεξε, ε νπνία θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρώλ ηεο
πξώηεο. Πξνο ηνύην ζπληάζζνπλ ην παξόλ ρέδην ύκβαζεο
πγρώλεπζεο θαηά ην άξζξν 78 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 69 Ν.
2190/1920, σο ηζρύεη.
1. ηνηρεία ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξεηώλ:
ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ:
Η εδξεύνπζα ζην Αηγάιεσ Αηηηθήο, νδόο Κεθηζνύ, αξηζκ. 6, αλώλπκε
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Α.Δ.Δ.», κε Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07, ΑΦΜ 094190859, ΓΟΤ
ΦΑΔΔ Αζελώλ, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε δέθα
επηά εθαηνκκύξηα νθηαθόζηεο εμήληα ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα πελήληα νθηώ
Δπξώ θαη ζαξάληα ιεπηά (17.860.458,40 €), δηαηξνύκελν ζε πελήληα δύν
εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο ηξηάληα ρηιηάδεο επηαθόζηεο εμήληα
(52.530.760) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα
ηέζζεξα ιεπηά ηνπ Δπξώ (0,34 €) εθάζηε.
ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΜΔΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Η εδξεύνπζα ζην Αηγάιεσ Αηηηθήο, νδόο Κεθηζνύ, αξηζκ. 6, αλώλπκε
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ.Δ.
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Β.Δ.», κε Αξ.Μ.Α.Δ. 17971/1ΓΣ/Β/88/0050, ΓΟΤ
ΦΑΔΔ Αζελώλ, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε ηξία
εθαηνκκύξηα εμαθόζηεο ρηιηάδεο Δπξώ (3.600.000 €), δηαηξνύκελν ζε
δηαθόζηεο ζαξάληα ρηιηάδεο (240.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο
αμίαο δεθαπέληε Δπξώ (15 €) εθάζηε.
2. Η δεύηεξε ησλ σο άλσ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (εθεμήο
«απνξξνθνύκελε»), είλαη θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο πξώηεο (εθεμήο
«απνξξνθνύζα»), ήηνη ε απνξξνθνύζα θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρώλ
ηεο απνξξνθνύκελεο, ελόςεη δε απηνύ, ε ζπγρώλεπζε ζα γίλεη θαη’
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκό κε ηα

άξζξα 69-77 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 όπσο ηζρύνπλ, θαη θαηά ηηο
πξνβιέςεηο, δηαηάμεηο θαη απαιιαγέο ηνπ Ν. 2166/1993.
3. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο απηήο, δηα ηεο απνξξνθήζεσο
ηεο απνξξνθνύκελεο αλσηέξσ εηαηξείαο από ηελ απνξξνθνύζα, ε
απνξξνθνύκελε ζα ιπζεί ρσξίο λα επαθνινπζήζεη εθθαζάξηζή ηεο θαη νη
κεηνρέο ηεο ζα αθπξσζνύλ, ην δε ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθό
θαη παζεηηθό) όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα βηβιία ηεο απνξξνθνύκελεο
εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εηδηθώο θαηαξηηζζέληα θαηά ην άξζξν
73 Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Ν. 2166/1993 Ιζνινγηζκό
κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 30-11-2010, θαη όπσο ζα πθίζηαηαη θαηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρσλεύζεσο ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ, ζα
κεηαβηβαζζεί ζηελ απνξξνθνύζα εηαηξεία. Οιόθιεξε ε πεξηνπζία ηεο
απνξξνθνύκελεο θαη ηα πάζεο θύζεσο δηθαηώκαηα, απαηηήζεηο θαη
αμηώζεηο απηήο κεηαβηβάδνληαη κε ηε ζύκβαζε ζπγρώλεπζεο αιιά θαη εθ
ηνπ Νόκνπ ιόγσ ηεο επεξρόκελεο απνξξνθήζεσο, ζηελ απνξξνθνύζα,
ζπγρξόλσο δε ε απνξξνθνύζα αλαιακβάλεη θαη απνδέρεηαη ιόγσ ηεο
ζύκβαζεο ζπγρώλεπζεο αιιά θαη εθ ηνπ Νόκνπ ην ζύλνιν ησλ
ππνρξεώζεσλ θαη ηνπ παζεηηθνύ ηεο απνξξνθνύκελεο, θαη έηζη από ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαηππώζεσλ ζπγρώλεπζεο ζα επέιζεη θαηά ην λόκν
(άξζξν 75 Κ.Ν. 2190/1920) κεηαβίβαζε πνπ εμνκνηώλεηαη κε θαζνιηθή
δηαδνρή (νηνλεί θαζνιηθή δηαδνρή).
4. Γεδνκέλνπ όηη όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 αλσηέξσ, ε
απνξξνθνύζα είλαη θπξία, λνκέαο θαη θάηνρνο ηνπ ζπλόινπ (100%) ησλ
κεηνρώλ ηεο απνξξνθνύκελεο θαη εκθαλίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο απηή ζηνλ
Ιζνινγηζκό ηεο, όιεο νη κεηνρέο ηεο απνξξνθνύκελεο, νη νπνίεο
αλήθνπλ, θαηά ηα αλσηέξσ, ζην ζύλνιό ηνπο ζηελ απνξξνθνύζα, κε ηελ
θαηά λόκν νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζα απνζβεζζνύλ ιόγσ
ζπγρύζεσο θαη ζα αθπξσζνύλ, ην δε κεηνρηθό θεθάιαην ηεο
απνξξνθνύζαο, αλεξρόκελν ζε δέθα επηά εθαηνκκύξηα νθηαθόζηεο
εμήληα ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα πελήληα νθηώ Δπξώ θαη ζαξάληα ιεπηά
(17.860.458,40 €) δε ζα απμεζεί, αιιά κε ην εηζθεξόκελν κεηνρηθό
θεθάιαην ηεο απνξξνθνύκελεο πνπ αλέξρεηαη ζε ηξία εθαηνκκύξηα
εμαθόζηεο ρηιηάδεο Δπξώ (3.600.000 €), ζα απνζβεζζεί αλάινγν πνζό
από ην ινγαξηαζκό «πκκεηνρέο» ηεο απνξξνθνύζαο.
5. Από ηελ επνκέλε ηεο 30-11-2010 (Ηκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ
Μεηαζρεκαηηζκνύ) θαη εθεμήο, νη πξάμεηο ηεο απνξξνθνύκελεο
εηαηξείαο ζεσξνύληαη όηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκό ηεο απνξξνθνύζαο
εηαηξείαο, ηα δε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο απνξξνθνύκελεο
εηαηξείαο, πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ εκεξνκελία απηή κέρξη ηεο
νινθιήξσζεο ηεο ζπγρώλεπζεο, ζα ζεσξνύληαη σο απνηειέζκαηα ηεο

απνξξνθνύζαο εηαηξείαο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 74 θαη 75
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ Ν.
2166/1993.
6. Η απνξξνθνύζα εηαηξεία δεζκεύεηαη θαη εμαζθαιίδεη όηη κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο απηήο, όια ηα δηθαηώκαηα ησλ Σξαπεδώλ
κε ηηο νπνίεο ε απνξξνθνύκελε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη θνηλά νκνινγηαθά
δάλεηα, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρύνπλ σο έρνπλ θαη κεηά ηελ
απνξξόθεζε ηεο απνξξνθνύκελεο από ηελ απνξξνθνύζα εηαηξεία,
ζύκθσλα θαη κε ηα νξηδόκελα ζηηο ηζρύνπζεο κεηαμύ ηεο
απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο θαη ησλ Σξαπεδώλ ζπκβάζεηο.
7. Γελ ππάξρνπλ θάηνρνη άιισλ ηίηισλ ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο,
πιελ κεηνρώλ θαη νκνινγηώλ.
8. Ιδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη
ζηνπο ηαθηηθνύο ειεγθηέο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξεηώλ δελ
πξνβιέπνληαη από ηα θαηαζηαηηθά απηώλ, νύηε από απνθάζεηο ησλ
Γεληθώλ απηώλ πλειεύζεσλ, νύηε παξέρνληαη ηέηνηα σο εθ ηεο
ζπγρσλεύζεσο απηήο.
9. Η ζπγρώλεπζε απηή ζα ππαρζεί ζηνλ Ν. 2166/1993, θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ νπνίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πεξί ζπγρσλεύζεσο Α.Δ.
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγρώλεπζε
(εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 78 ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα 69-77 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920).
Όινη νη όξνη ηνπ παξόληνο ρεδίνπ πκβάζεσο πγρσλεύζεσο
ζπκθσλήζεθαλ από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζύκθσλα κε εηδηθέο
απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ ζπγρσλεπόκελσλ
εηαηξεηώλ.
Πξνο πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ην παξόλ ρέδην πκβάζεσο
πγρσλεύζεσο θαη ππνγξάθεηαη λνκίκσο από ηνπο θαηά ην λόκν
εθπξνζώπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ εηαηξεηώλ.
Αηγάιεσ, 4 Απξηιίνπ 2011
Γηα ηελ Απνξξνθνύζα

Γηα ηελ Απνξξνθνύκελε

