ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
των Ανωνύμων Εταιρειών «ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ –
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΥΒΙΟΤΟΠΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του ΚΝ
2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών, α) Της
εδρεύουσας την Αθήνα (Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 168) Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002595001000 β. Της εδρεύουσας
στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού (οδός Αγγελοπούλου αρ. 6) Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΒΙΟΤΟΠΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό
τίτλο «ΕΥΒΙΟΤΟΠΟΙ Α.Ε» και με Αρ. ΜΑΕ 57826/01ΑΤ/Β/04/202(2011)
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 46497422000, γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από
12.2.2015 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσής τους.
Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 ΚΝ
2190/20 και των άρθρων 1-5 Ν. 2166/93, με απορρόφηση της Ανώνυμης
Εταιρείας «ΕΥΒΙΟΤΟΠΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

με

βάση

τα

οικονομικά

τους

στοιχεία

(Ισολογισμούς) της 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας
της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την
περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό της, της 31-122014 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη
ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί
αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού
στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των
μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:
«ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Μετοχικό κεφάλαιο
300.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ
κάθε μίας.
«ΕΥΒΙΟΤΟΠΟΙ

–

ΠΡΟΤΥΠΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Μετοχικό κεφάλαιο 190.000 ευρώ,
διαιρούμενο σε 19.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μίας.
Η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της
απορροφώμενης εταιρείας, με αξία κτήσης 157.150 ευρώ.
Επειδή η απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των
μετοχών της απορροφημένης εταιρείας, επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως
της εξ 157.150 ευρώ αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας, με
το εκ 190.000 ευρώ εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφημένης
εταιρείας και απομένει υπόλοιπο εισφερόμενου κεφαλαίου 32.850 ευρώ. Το
μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας που ανέρχεται σε 300.000
ευρώ θα αυξηθεί σύμφωνα με το νόμο κατά την ως άνω διαφορά, ήτοι κατά
32.850 ευρώ. Η απορροφούσα εταιρεία θα προβεί στην έκδοση 1.095 νέων
μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης οι οποίες με την ολοκλήρωση
της συγχώνευσης θα παραδοθούν δωρεάν στους μετόχους της απορροφούσας
εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.
Οι μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας, με την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης, θ’ ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου
για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της
απορροφώσας εταιρείας.
Από

την

1η

Ιανουαρίου

2015

επομένη

ημέρα

του

Ισολογισμού

Μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και
μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και
συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη
ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας τα δε οικονομικά

αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν, με
συγκεντρωτική εγγραφή, στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.
Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές
των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή
από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα, ούτε παρέχονται προς αυτούς παρόμοια πλεονεκτήματα με την
παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.
12. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης εταιρείας που θα
μεταβιβασθούν στην απορροφώσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον
Ισολογισμό Μετασχηματισμού της, της 31-12-2004.
Η απορροφώσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και
δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της
απορροφώμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από
οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και κάθε εν γένει περιουσιακού στοιχείου
της. Μεταβιβάζεται επίσης στην απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο
δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν
κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση,
είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν
χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που
προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα
οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη
κυριότητα στην απορροφώσα εταιρεία.
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