
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  

1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND 

PEOPLE – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» 

με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE  Α.Ε.» ( στο εξής «η 

Απορροφώσα Εταιρεία»)  

Με απορρόφηση: 

2. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με διακριτικό τίτλο: «LAKY Α.Ε.» ( στο εξής «η Απορροφώμενη 

Εταιρεία») 

 

(στο εξής από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») 

Κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α και 

78 του κωδ. Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. 

  

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Απορροφώσα Εταιρεία 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό 

τίτλο: «PETS AND PEOPLE  Α.Ε.» που εδρεύει στην Άρτα στην οδό 

Φιλελλήνων 16 με Α.Φ.Μ.999131528 Δ.Ο.Υ. Άρτας  και Γ.Ε.ΜΗ. 

017418615000 στο εξής καλούμενη ως ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου Νικόλαο 

Παπαγιάννη του Δημητρίου με την από 31/10/2016 απόφαση του Διοικητικού 

της Συμβουλίου. 

Απορροφώμενη Εταιρεία 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό 

τίτλο: «LAKY Α.Ε.» που εδρεύει στην Άρτα στην οδό Φιλελλήνων 16 με 

Α.Φ.Μ. 094171808 Δ.Ο.Υ. Άρτας  και Γ.Ε.ΜΗ. 017511415000 στο εξής 

καλούμενη ως ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Παπαγιάννη του Νικολάου με την 

από 31/10/2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 



1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

Η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη και συμφέρουσα, τόσο για τις 

Συγχωνευόμενες Εταιρείες 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 Συγχωνευομένων Εταιρειών. Με την 

συγχώνευση θα επιτευχθεί αρτιότερη και ορθολογικότερη κατανομή 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι οι  

Συγχωνευόμενες Εταιρείες ανήκουν στον ίδιο Όμιλο Εταιρειών και 

δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς/ συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την κατ επέκταση βελτιστοποίηση της 

αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με: 

(i) Τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α και 78 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 31.12.2015 

που συντάχθηκε από την Απορροφώμενη Εταιρεία για τον σκοπό της παρούσας 

συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού 

των Συγχωνευομένων Εταιρειών και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων 

της Απορροφώμενης Εταιρίας ως στοιχείων Ισολογισμού της Απορροφώσας. 

2.2.  Η αξία της Απορροφώμενης προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα 

που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών 

των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, κατά τις 

διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 

2166/1993. Για τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας τίθεται ως 

βάση ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2015, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2, του Ν. 2166/1993, καθώς και η σχετική 

Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας της Καθαρής θέσης της Εταιρείας  

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «LAKY Α.Ε.», όπως 

προσδιορίσθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Φαίδωνα Τζώρα του Ζώη με 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14911 της Ελεγκτικής Εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί 

Λογιστές α.ε.ο.ε.. 

2.3.  Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές 

Συνελεύσεις των Μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιρειών σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του ΚΝ 2190/1920. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με 

την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής στο Γενικό 



Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 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 2190/1920. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

 3.1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο αριθμός Μετοχών και η Ονομαστική Αξία των 

Μετοχών των  Συγχωνευομένων Εταιρειών έχουν ως ακολούθως: 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο 

ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €) και διαιρείται σε 

τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 

δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.  

Το δε Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώμενης  Εταιρείας ανέρχεται σήμερα 

στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 

τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε (7.103.844,65 €) και διαιρείται σε διακόσιες 

σαράντα δύο χιλιάδες τριάντα εννέα (242.039,00) κοινές ανώνυμες μετοχές 

ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε 

μία.  

 Η  Απορροφώμενη  Εταιρεία προ της Συγχώνευσης με απορρόφηση 

κατείχε τριάντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες μετοχές (34.200,00) της 

Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε 

μία, που αντιστοιχεί στο 95,00 % του Μετοχικού Κεφαλαίου της  

Απορροφώσας Εταιρείας προ της συγχώνευση με απορρόφηση.  

3.2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.2166/1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των έξι 

εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα 

τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (6.796.674,65 €) που αντιστοιχεί στο 

εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώμενης  Εταιρείας, αφού 

αφαιρεθεί η συμμετοχή της Απορροφώμενης  Εταιρείας στην   

Απορροφώσα Εταιρεία ως εξής:                                                                                              

α) στην εισφερόμενη αξία της Απορροφώμενης  Εταιρείας κατά  το ποσό 

των επτά εκατομμυρίων εκατόν τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων 

ευρώ και εξήντα πέντε ευρώ (7.103.844,65 €) 

β) στην μείωση κατά ποσό τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ 

(342.000,00 €) που αντιστοιχεί στην συμμετοχή της  Απορροφώμενης  

Εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας  



και  

γ) στην αύξηση, για λόγους ανταλλαγής και στρογγυλοποίησης, ποσού τριάντα 

τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ (34.830,00 €)  με καταβολή 

μετρητών από τους εναπομείναντες μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας 

μετά την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής (ως περίπτωση  β ανωτέρω). 

3.3. Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας 

Εταιρείας θα ανέλθει  μετά την Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των επτά 

εκατομμυρίων εκατόν πενήντα έξη χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων 

ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (7.156.674,65 €) διαιρούμενο σε διακόσιες 

σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα εννέα  (243.839,00) ανώνυμες 

κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

(29,35 €) 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 παραπάνω αριθμητικές σχέσεις. 

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ   

4.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, ως 

δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης  

Εταιρείας προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ 

εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση: 

Α) Για τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας με τη επωνυμία: 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «LAKY Α.Ε.» 

Ο μέτοχος της Εταιρείας με τη επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό 

τίτλο: «LAKY Α.Ε.» θα ανταλλάσσει μία παλαιά μετοχή της Απορροφώμενης 

Εταιρείας με μία νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας. Δηλαδή οι 

Μέτοχοι της Εταιρείας με τη επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό 

τίτλο: «LAKY Α.Ε.» που κατέχουν διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριάντα 

εννέα (242.039,00 ) μετοχές της Απορροφώμενης  Εταιρείας θα λάβουν 

συνολικά διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριάντα εννέα (242.039,00 ) μετοχές 

της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 99,26 % του συνόλου του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας. 

 



Β) Για τους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας με τη επωνυμία: «PETS 

AND PEOPLE – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ 

ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE  Α.Ε.» 

Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανταλλάσσει κάθε μία παλαιά 

μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας με μία νέα μετοχή της Απορροφώσας 

Εταιρείας καταβάλλοντας επί πλέον δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

(19,35 €). Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν 

συνολικά  χίλιες οκτακόσιες (1.800,00 ) μετοχές της Απορροφώσας 

Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,74 % του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Απορροφώσας Εταιρείας. 

4.2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την 

Απορροφώσα Εταιρεία οι νέοι τίτλοι των μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν 

με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των Συγχωνευομένων Εταιρειών με 

την ως άνω σχέση ανταλλαγής για κάθε εταιρεία που μετέχει στην 

συγχώνευση. Οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών που μετέχουν στην 

συγχώνευση θα παραδώσουν τις μετοχές τους σε ημερομηνία που θα 

καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα 

τις νέες μετοχές που δικαιούνται. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών των δύο εταιρειών 

που μετέχουν στην συγχώνευση θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό 

αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της  Απορροφώσας 

Εταιρείας. 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  

 

5.1 Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης που θα μεταβιβαστούν στην 

απορροφώσα, είναι αυτά που αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού" 

της 31.12.2015. Η απορροφούμενη μεταβιβάζει στην απορροφώσα το σύνολο 

του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. 

Κατά συνέπεια η απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος 

κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης, των 

απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και 

παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της. Η πλήρης περιγραφή των 

περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης, για τη μεταβίβαση των οποίων 

απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική 

πράξη συγχώνευσης. Στην απορροφώσα μεταβιβάζεται επίσης και κάθε άλλο 

δικαίωμα, άυλο 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 σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα 

από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα 

στην απορροφώσα. 

 

 

5.2. Οι μετοχές της απορροφώσας, οι οποίες θα παραδοθούν στους μετόχους της 

απορροφούμενης, θα παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής 



στα κέρδη της απορροφώσας από τον 1ο Ισολογισμό, που θα κλεισθεί μετά το 

τέλος της συγχώνευσης.  

 

5.3. Από την επομένη ημέρα του Ισολογισμού, βάσει του οποίου προσδιορίσθηκε 

η καθαρή περιουσία των συγχωνευομένων εταιριών, ήτοι από 01.01.2016, όλες 

οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης, θεωρούνται από λογιστική 

άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας, 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 με 

συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας.  

 

5.4.  Στην απορροφώσα και στην απορροφούμενη δεν υπάρχουν μέτοχοι , που 

να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή να κατέχουν διαφορετικού τύπου 

τίτλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι διαχειριστές και οι ελεγκτικές 

εταιρίες των συγχωνευομένων εταιριών δεν έχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ούτε 

παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από την παρούσα συγχώνευση.  

5.5. Η απορροφούμενη θεωρείται από της τελείωσης της συγχώνευσης 

αυτοδικαίως λυμένη, παύει να υφίσταται. η νομική της προσωπικότητα 

εξαφανίζεται, χωρίς να απαιτείται να ακολουθήσει εκκαθάρισή της.   

5.6. Η απορροφούμενη θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της 

(ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα με βάση την περιουσιακή της 

κατάσταση, η οποία απεικονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 

31.12.2015 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη 

τελείωση της συγχώνευσης. 

5.7.  Η απορροφώσα θα υποκαταστήσει την απορροφούμενη και θα καταστεί 

έτσι αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού 

στοιχείου της απορροφούμενης, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στον 

Ισολογισμό. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά 

στοιχεία της απορροφούμενης, για τα οποία ο νόμος απαιτεί συγκεκριμένο τύπο, 

που έχει τυχόν παραλειφθεί ή δεν έχει περιγραφεί σωστά, εξουσιοδοτείται η 

απορροφώσα να ενεργήσει μονομερώς ώστε να συντελεσθεί η μεταβίβαση όλων 

ανεξαιρέτως των περιουσιακών στοιχείων στην απορροφώσα. 

5.8.  Η απορροφώσα υποκαθίσταται χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα γενικά 

τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της απορροφούμενης και 

η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι εκκρεμείς δίκες, που 

τυχόν θα έχει κατά την συγχώνευση η απορροφούμενη, συνεχίζονται  

αυτοδίκαιως από την απορροφώσα ή κατ' αυτούς, χωρίς καμία ειδικότερη 

διατύπωση από μέρους της για την συνέχιση και χωρίς να επέρχεται βίαιη 

διακοπή.  

5.9.  Ακόμη οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δήλωσαν και συμφώνησαν και τα 

εξής: α) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να προσβάλλουν 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 σε περίπτωση που κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή 



δικαίωμα των Συγχωνευομένων Εταιρειών, 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 

Εταιρείες παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφώσα, όπως 

ενεργώντας μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη της Απορροφώμενης με 

αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα για τον εαυτό της 

ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Απορροφώμενης, σύμφωνα με 

εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με συμβόλαιο αυτό από αυτές και ισχύει 

και για το χρόνο μετά την λύση της, να προβεί είτε σε 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 την συντέλεση της μεταβίβασης του 

περιουσιακού δικαιώματος. 

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

6.1.  Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευομένων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα 

ένα μήνα τουλάχιστον πριν την 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 Συγχωνευομένων 

Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπεται 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 Συγχωνευομένων Εταιρειών και τη λήψη των 

απαιτούμενων σύμφωνα με τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων 

αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν. 2166/1993. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και 

υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους 

των Συγχωνευομένων Εταιρειών. 

Άρτα, 16 Νοεμβρίου 2016 

Οι Συμβαλλόμενοι. 

Για την Απορροφώσα Εταιρεία                Για την Απορροφώμενη Εταιρεία 

 

 
 
 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


