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Σα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ εηαηξεηώλ «Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ.Δ. 

ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ.», έδξα ην Αηγάιεσ Αηηηθήο, νδόο Κεθηζνύ, αξηζκ. 

6, Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 θαη αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ. 1521501000, 

«SIBA ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «SIBA ΣΔΥΝΙΚΗ 

Α.Δ.», έδξα ην Αηγάιεσ Αηηηθήο, νδόο Κεθηζνύ, αξηζκ. 6, Αξ.Μ.Α.Δ. 

56668/1ΓΣ/Β/04/0027 θαη αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ. 005733201000, θαη  

«DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΣΙΑΣΟΡΙΩΝ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «DELTA HOTELIA S.A.», έδξα ην Αηγάιεσ Αηηηθήο, νδόο 

Κεθηζνύ, αξηζκ. 6, Αξ.Μ.Α.Δ. 59618/1ΓΣ/Β/05/0010 θαη αξηζκό 

Γ.Δ.ΜΗ. 6677101000, αλαθνηλώλνπλ όηη ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2012, 

ππεγξάθε ρέδην πκβάζεσο πγρσλεύζεσο ηεο «Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (ε «απνξξνθνύζα» εηαηξεία) κε 

ηελ «SIBA ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» θαη ηελ «DELTA HOTELIA 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΣΙΑΣΟΡΙΩΝ»  (νη «απνξξνθνύκελεο» 

εηαηξείεο), κε απνξξόθεζε ηεο δεύηεξεο θαη ηξίηεο - απνξξνθνύκελεο 

εηαηξείεο από ηελ πξώηε - απνξξνθνύζα εηαηξεία, ην νπνίν (ρέδην 

πκβάζεσο πγρσλεύζεσο) αθνινύζσο ππνβιήζεθε από εθάζηε 

ζπκβαιιόκελε εηαηξεία ζηηο θαη’ άξζξν 69 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 

δηαηππώζεηο δεκνζηόηεηαο.  

 

Σν από 06-11-2012 ρέδην πκβάζεσο πγρσλεύζεσο πξνβιέπεη, ζε 

πεξίιεςε, ηα αθόινπζα: 

 

Γεδνκέλνπ όηη νη απνξξνθνύκελεο είλαη θαηά 100% ζπγαηξηθέο ηεο 

απνξξνθνύζαο, ε ζπγρώλεπζε ζα γίλεη θαη’ εθαξκνγή ηεο 

απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο 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. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο απηήο, δηα ηεο απνξξνθήζεσο 

ησλ απνξξνθνύκελσλ εηαηξεηώλ από ηελ απνξξνθνύζα, νη 



απνξξνθνύκελεο ζα ιπζνύλ ρσξίο λα επαθνινπζήζεη εθθαζάξηζή ηνπο 

θαη νη κεηνρέο ηνπο ζα αθπξσζνύλ, ην δε ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο 

(ελεξγεηηθό θαη παζεηηθό) όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα βηβιία εθάζηεο 

ησλ απνξξνθνύκελσλ εηαηξεηώλ 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 30-6-2012, θαη όπσο 

ζα πθίζηαηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρσλεύζεσο ησλ 

σο άλσ εηαηξεηώλ, ζα κεηαβηβαζζεί ζηελ απνξξνθνύζα εηαηξεία, ε νπνία 

εθεμήο ζα ππνθαζίζηαηαη ιόγσ νηνλεί θαζνιηθήο δηαδνρήο, ζε όια ηα 

δηθαηώκαηα, απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο εθάζηεο ησλ απνξξνθνύκελσλ, 

θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 75 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  

 

Όιεο νη κεηνρέο εθάζηεο ησλ απνξξνθνύκελσλ εηαηξεηώλ, 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 ζην πνζό ησλ Δπξώ είθνζη έμη 

εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελόο θαη 

εμήληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ (26.307.991,64 €) δε ζα απμεζεί, αιιά κε ην 

εηζθεξόκελν κεηνρηθό θεθάιαην ησλ απνξξνθνύκελσλ, ην νπνίν 

αλέξρεηαη γηα ηε κελ «SIBA ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» ζε Δπξώ 

πεληαθόζηεο εμήληα ρηιηάδεο (560.000 €), γηα ηε δε «DELTA HOTELIA 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΣΙΑΣΟΡΙΩΝ» ζε Δπξώ πεληαθόζηεο ρηιηάδεο 

(500.000 €), ήηνη ζπλνιηθά Δπξώ έλα εθαηνκκύξην εμήληα ρηιηάδεο 

(1.060.000 €), ζα απνζβεζζεί αλάινγν πνζό από ην ινγαξηαζκό 

«πκκεηνρέο» ηεο απνξξνθνύζαο. 

 

Από ηελ επνκέλε ηεο 30-6-2012 (Ηκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

Μεηαζρεκαηηζκνύ) θαη εθεμήο, νη πξάμεηο εθάζηεο εθ ησλ 

απνξξνθνύκελσλ εηαηξεηώλ ζεσξνύληαη όηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκό ηεο 

απνξξνθνύζαο εηαηξείαο, ηα δε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ 

απνξξνθνύκελσλ εηαηξεηώλ, 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. 

 

Η απνξξνθνύζα εηαηξεία δεζκεύεηαη θαη εμαζθαιίδεη όηη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο απηήο, όια ηα δηθαηώκαηα ησλ Σξαπεδώλ 

κε ηηο νπνίεο νη απνξξνθνύκελεο εηαηξείεο έρνπλ ζπλάςεη θνηλά 

νκνινγηαθά δάλεηα, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρύνπλ σο έρνπλ. 



 

Γελ ππάξρνπλ θάηνρνη άιισλ ηίηισλ ησλ απνξξνθνύκελσλ εηαηξεηώλ, 

πιελ κεηνρώλ θαη νκνινγηώλ. 

 

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. 

 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε δεκνζηεύεηαη θαη’ άξζξν 70 παξ. 1 Κ.Ν. 

2190/1920, θαη ην πιήξεο θείκελν ηνπ ρεδίνπ πκβάζεσο 

πγρσλεύζεσο είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», www.gedsa.gr. 

 

http://www.gedsa.gr/

