
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση ανωνύμων εταιριών 

 

1) «PETS AND PEOPLE – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με 

διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE  Α.Ε», που εδρεύει στην Άρτα, οδός Φιλελλήνων αρ. 

16, Τ.Κ. 47100 (Απορροφώσα),  

2) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

διακριτικό τίτλο: «LAKY Α.Ε.», που εδρεύει στην Άρτα, οδός Φιλελλήνων αρ. 16, Τ.Κ. 47100 

(Απορροφώμενη).  

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των πιο πάνω εταιριών ανακοινώνουν ότι υπογράφηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α και 78 του κωδ. Ν. 2190/1920 και των 

άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993,όπως ισχύει, το από 16.11.2016 Σχέδιο Σύμβασης 

Συγχώνευσης, με το οποίο οι πιο πάνω εταιρίες συγχωνεύονται με απορρόφηση της 

δεύτερης από την πρώτη. Το Σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 

άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.  

 

Οι όροι του Σχεδίου έχουν περιληπτικά ως εξής:  

1.Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη και 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και τα άρθρα 68 παρ. 2 και 69-

77α και 78 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τα 

Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 72 του κ.ν. 

2190/1920.  

2.Η Απορροφώμενη θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιούσιας της (ενεργητικό και 

παθητικό) στην Απορροφώσα με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία 

απεικονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2015. Με την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης η Απορροφώμενη λύεται αυτοδικαίως, χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή 

της, οι δε μετοχές της ακυρώνονται και το σύνολο της περιουσίας της μεταφέρεται στην 

Απορροφώσα ως στοιχεία Ισολογισμού, η Απορροφώσα υποκαθίσταται χωρίς καμία άλλη 

διατύπωση, σε όλα γενικά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της 

Απορροφώμενης και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.  

3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία νέοι 

τίτλοι των μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των 

Συγχωνευομένων Εταιρειών με ορισμένη σχέση ανταλλαγής για κάθε εταιρεία που μετέχει 

στη 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 στη συγχώνευση θα ακυρωθούν, 

συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Απορροφώσας Εταιρείας. 

4.Από την επομένη ημέρα της συντάξεως του ισολογισμού μετασχηματισμού, ήτοι από 

01.01.2016, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω 

εταιριών, όλες οι πράξεις και οι συναλλαγές της Απορροφώμενης εταιρίας θεωρούνται από 

λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά 



αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως 

αποτελέσματα της Απορροφώσας εταιρίας.  

5.Δεν υφίστανται μέτοχοι της Απορροφώμενης, που κατέχουν σε αυτήν ειδικά δικαιώματα 

ή προνόμια ούτε επίσης κάτοχοι άλλων ειδών τίτλων πλην μετοχών.  

6.Δεν προβλέπονται από τα καταστατικά των συγχωνευόμενων εταιριών ή τις αποφάσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων τους, ούτε παραχωρούνται εκ της παρούσας συγχώνευσης με 

απορρόφηση, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ή δικαιώματα για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιριών, ούτε εξάλλου τους 

παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. 


