ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 27937012000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ
34244/10/B/95/08 (στο εξής «η Απορροφώσα Εταιρία»)
Με απορρόφηση:
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΤΗΕ FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”, με αριθμό ΓΕΜΗ 27171512000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε.46330/10/B/00/14 (στο εξής
«Πρώτη Απορροφώμενη Εταιρία»)
(στο εξής από κοινού «οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες»)
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των
άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Η Απορροφώσα Εταιρία
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει 1Ο χλμ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΚ.301 00 –ΑΓΡΙΝΙΟ , με
Α.Φ.Μ 094300600, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο εξής καλούμενη ως ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου του Κων/νου και της Δανάης, κάτοικος
Αγρινίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ.078745, και ΑΦΜ 031140238 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.
Η Απορροφώμενη Εταιρία
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΤΗΕ FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”, που εδρεύει στο Αγρίνιο, με Α.Φ.Μ 099738019, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο εξής
καλούμενη ως ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Λάμπρο
Παπακωνσταντίνου του Κων/νου και της Δανάης, κάτοικος Αγρινίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ.078745, και ΑΦΜ
031140238 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

1.ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη και συμφέρουσα, τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες και τους
μετόχους τους, όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές, προκειμένου να απλοποιηθεί
η εταιρική δομή και να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των Συγχωνευόμενων Εταιριών.
Με τη συγχώνευση θα επιτευχθεί αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων
μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και
την κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.
Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί
αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει
καλύτερους όρους συνεργασίας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2.1 Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:
(i) Τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,
(ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, με απογραφή των
στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2015 που συντάχθηκε από τις Απορροφώμενες Εταιρίες για

το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού
των Συγχωνευόμενων Εταιριών και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων τωνΑπορροφώμενων
Εταιριών ως στοιχείων ισολογισμού της Απορροφώσας.
2.2. Ως Ισολογισμοί Μετασχηματισμού των Απορροφούμενων Εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν οι
ισολογισμοί τους με ημερομηνία 30.06.2015 . Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού, έχει ελεγχθεί από
την αναγνωρισμένη εταιρία ορκωτών ελεγκτών KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Α.Μ. ΕΛΤΕ:
039 - Α.Μ. ΣΟΕΛ: 167 , Κηφισίας 293, ΤΚ 14561, Κηφισιά και ειδικότερα τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
κ. Αθανάσιο Αποστολόπουλο του Παναγιώτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12811) και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
Μαργαρίτη Κωνσταντίνο του Ιωάννη ( Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13881), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
παρ.2, του Ν.2166/93, και συντάχθηκεη σχετικήέκθεση εκτίμησης της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) της εταιρείας“ΤΗΕ FOOD COMPANY
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ” με σκοπό την απορρόφηση της από την
Εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2.3.Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων
τωνΣυγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία της
συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής
απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των Συγχωνευομένων Εταιρειών. Οι αποφάσεις
των Συγχωνευομένων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί
τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα
υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των
Συγχωνευόμενων Ανωνύμων Εταιριών, έχουν ως ακολούθως:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας, ανέρχεται στο ποσό των 5.519.460,14ευρώ και
διαιρείται σε 1.637.822,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,37 ευρώ η κάθε μία.
Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών
τηςΑπορροφούμενηςΕταιρείαςέχει ως ακολούθως:
“ΤΗΕ FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”: Μετοχικό κεφάλαιο:
557.650,00 ευρώκαι διαιρείται σε 19.000κοινές Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία
29,35ευρώ.
Η Απορροφώσα Εταιρία προ της Συγχώνευσης με απορρόφηση
τηςΑπορροφώμενης Εταιρείας.

δεν κατείχε μετοχές

3.2 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας
Εταιρίας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των πεντακοσίωνπενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων
πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 557.650,75) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο
μετοχικό κεφάλαιο τηςΑπορροφούμενης Εταιρείας ως εξής :
α) στην εισφερόμενη αξία της Απορροφώμενης Εταιρίας κατά το ποσό των πεντακοσίωνπενήντα
επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ(€ 557.650,00)
και
β) στην αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, ποσού ευρώ εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 0,75), με
καταβολή μετρητών από τους μετόχους τηςΑπορροφούμενης Εταιρείας κατά την αναλογία
συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

3.3 Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας θα ανέλθει μετά τη
Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ
και οδόντα εννέα λεπτών (€6.077.110,89) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριοοκτακόσιες τρεις
χιλιάδες διακόσιες ενενήντα επτά (1.803.297,) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός
ευρώ (€ 3,37) η κάθε μία.
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές των Συγχωνευόμενων
Εταιριών και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές, που θα
ανταλλάσσονται με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιριών που
δικαιούνται μετοχές, σύμφωνα με τις παρακάτω αριθμητικές σχέσεις.
4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
4.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.2166/93, ως δίκαιη και λογική σχέση
ανταλλαγής των μετοχών των ΑπορροφώμενωνΕταιρίων προς τις μετοχές της Απορροφώσας
Εταιρίας κρίνεται, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση:
Α) Για τους μετόχους της Απορροφώμενης“ΤΗΕ FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”:
Κάθε μέτοχος της τηςΑπορροφώμενης Εταιρίας “ΤΗΕ FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”θα ανταλλάσσει μία (1) παλιά μετοχή της Απορροφώμενης με 6,552368νέες
μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι
της “ΤΗΕ FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”που κατέχουν
μετοχές στην Απορροφώμενη Εταιρία θα λάβουν συνολικά εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες
τετρακόσιες ενενήντα πέντε (124.495) μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας με την ανταλλαγή των
δέκα εννία χιλιάδων (19.000) παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 6,90371% επί του συνόλου του
μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρίας.
Β) Για τους μετόχους της Απορροφώσας«ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» :
Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρίας θα ανταλλάσσει κάθε μία παλιά μετοχή της Απορροφώσας
Εταιρίας προς 1,025021 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας. Δηλαδή οι μέτοχοι της
Απορροφώσας Εταιρίας θα λάβουν συνολικά ένα εκατομμύριο εξακόσιεςεβδομήντα οκτώ χιλιάδες
οκτακόσιες δύο (1.678.802) νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας σε αναλογία των ενός
εκατομμυρίουτριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (1.637.822) παλιών
μετοχών, ήτοι ποσοστό 93,09629% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας
Εταιρίας.
4.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρίας θα κρίνει την τύχη των κλασματικών
υπολοίπων που τυχόν θα προκύψουν από την εν λόγω συγχώνευση και πάντα σε συμφωνία με τις
ισχύουσες στο νόμο διατάξεις.
4.3 Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρία οι νέοι τίτλοι
μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης
εταιρίας με την ως άνω σχέση ανταλλαγής. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης εταιρίας θα
παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της Απορροφώσας Εταιρίας, σε ημερομηνία που θα
καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που
δικαιούνται. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφώμενης εταιρίας θα ακυρωθούν,
συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Απορροφώσας Εταιρίας.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

5.1 Οι Απορροφώμενη Εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και
παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία
αποτυπώνεται στoνΙσολογισμό Μετασχηματισμού τηςΑπορροφώμενης Εταιρίας και όπως αυτή θα
διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Επίσης, ηΑπορροφώμενη μεταβιβάζει
στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, και αν
ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην
παρούσα σύμβαση, 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 από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη
κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρία.
5.2 Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους
τηςαπορροφώμενης εταιρίας παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της
απορροφώσας εταιρίας καθώς.
5.3 Από την 01.07.2015, ήτοι την επόμενη ημέρα των ισολογισμών μετασχηματισμού, με βάση τα
στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης,
όλες οι πράξεις και οι συναλλαγές τηςαπορροφώμενης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι
γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα
προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα
σχετικά ποσά θα μεταφερθούν σε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρίας
δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ).
5.4 Δεν υπάρχουν μέτοχοι τηςαπορροφώμενης Εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή
προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
5.5 Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων
εταιριών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των
μετόχων τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με βάση την
παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.
5.6 Τα περιουσικά στοιχεία τηςαπορροφώμενης εταιρείας που θα μεταβιβασθούν στην
απορροφούσα εταιρία είναι αυτά που αναγράφονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της
30.06.2015. Ολόκληρη η περιουσία τηςΑπορροφώμενης και τα πάσης φύσεως δικαιώματα και
απαιτήσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση αλλά και εκ του νόμου (exlege) λόγω της
επερχόμενης απορροφήσεως, στην Απορροφώσα, συγχρόνως δε η Απορροφώσα αναλαμβάνει και
αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου (exlege) το σύνολο των
υποχρεώσεων και του παθητικού της Απορροφώμενης.
5.7 Μεταβιβάζεται στην απορροφώσα εταιρία 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 πάσεις φύσεως άδειες που έχουν
χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από
οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη
τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρία.
5.8 Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια,
πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις
τηςΑπορροφώμενης Εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί
καθολική διαδοχή) και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της
υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες τηςΑπορροφώμενηςΕταιριας θα συνεχίζονται από την
Απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη
συγχώνευση.
5.9 Ακόμη, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες δήλωσαν και συμφώνησαν και τα εξής: α) ότι παραιτούνται
από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν το παρόν ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού για

οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα
άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, και β) ότι στην περίπτωση που κάποιο περιουσιακό
στοιχείο ή δικαίωμα των Συγχωνευόμενων Εταιριών, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από
τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δε τηρήθηκε
ο απαιτούμενος τύπος, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στην
Απορροφώσα, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη τηςΑπορροφώμενης με
αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 ΑΚ για τον εαυτό της ατομικά και σαν εντολοδόχος και
εκπρόσωπος τηςΑπορροφώμενης, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το
συμβόλαιο αυτό από αυτές και ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της, να προβεί είτε στη
συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη
συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και
θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη
συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.
6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
6.1 Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιριών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν
από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη
απόφασης επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των
Συγχωνευόμενων Εταιριών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Κ.Ν.
2190/1920.
6.2 Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές
Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο
αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920 και στο
Ν. 2166/93.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται
νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών.
Αγρίνιο , 23.09.2015
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