ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης
Με Απορρόφηση
των ανωνύµων εταιρειών µε την επωνυµία
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
και
«ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ»
από την εταιρεία µε την επωνυµία
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ»
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920, τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια των ανωνύµων εταιρειών α) «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ» (ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ), µε έδρα στο ∆ήµο Κρωπίας, Θέση Τζήµα, µε αριθµό ΓΕΜΗ
84367202000, η οποία στην συνέχεια θα αποκαλείται «Απορροφώσα Εταιρεία» και β)
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», µε
έδρα στο ∆ήµο Αθηναίων, Γ’ Σεπτεµβρίου 7 & Βερανζέρου, µε ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η 86244502000, και
«ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» µε έδρα στο ∆ήµο Κρωπίας, Θέση Τζήµα, µε ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η 87143402000, οι
οποίες στην συνέχεια θα αποκαλούνται «Απορροφώµενες Εταιρείες», υπέγραψαν την 18η Μαΐου
2016 το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης (το Σχέδιο), το οποίο ακολούθως υποβλήθηκε από κάθε µία
από τις ως άνω αναφερόµενες εταιρείες (οι Συγχωνευόµενες Εταιρείες) στις, κατά το άρθρο 69 παρ. 3
του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 και το άρθρο 2 του Ν. 4250/2014,
διατυπώσεις δηµοσιότητας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις από 4/7/2016 ανακοινώσεις (αρ. πρωτ.
367472, 420228 και 4202223, αντίστοιχα) του Προέδρου του ΒΕΑ (Τµήµα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ),
το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε την 4/7/2016, στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο, (µε κωδ.
αριθµό καταχώρησης 687681, 687714 και 687695 για κάθε εταιρεία αντίστοιχα) και οι σχετικές
ανακοινώσεις αναρτήθηκαν στον ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εµπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στις διευθύνσεις:
https://www.businessregistry.gr/publicity/show/84367202000 για την ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΥ
https://www.businessregistry.gr/publicity/show/86244502000 για την ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕΒΕ
https://www.businessregistry.gr/publicity/show/87143402000 για την ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ
Η παρούσα Περίληψη του από 18-5-2016 Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσής τους, δηµοσιεύεται
σύµφωνα µε το άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασµό µε το άρθρο 232 του Ν.4072/2012.
1. Η συγχώνευση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 και 78 του κ.ν.
2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, µε απορρόφηση των ανωνύµων εταιρειών «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και «ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» από την
ανώνυµη εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ», µε
βάση τα οικονοµικά τους στοιχεία (ισολογισµούς) της 31-12-2015.
2. Η απορροφούµενες εταιρείες θα µεταβιβάσουν το σύνολο των περιουσιών τους (ενεργητικό και
παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, µε βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία φαίνεται
στους ισολογισµούς της 31-12-2015 και µετά από την διαπίστωση της λογιστικής αξίας αυτών από την
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕΟΕ» και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαµορφωθεί µέχρι τη
νόµιµη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νοµέας,
κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου των απορροφούµενων εταιρειών.
3. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων είκοσι χιλιάδων ευρώ
(€3.020.000,00) και διαιρείται σε 1.000.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,02€ έκαστη.
Επειδή η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το 100% των µετοχών των δύο Απορροφούµενων Εταιρειών, δηλαδή:
- Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει σήµερα εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) κοινές µετοχές του ενός (1,00)
Ευρώ έκαστη, της απορροφούµενης εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», ήτοι ποσοστό 100% του µετοχικού της κεφαλαίου.
- Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει σήµερα οκτώ χιλιάδες (8.000) µετοχές των εκατό (100,00€) Ευρώ
έκαστη της απορροφούµενης εταιρείας «ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ», ήτοι ποσοστό 100% του µετοχικού της κεφαλαίου,
δεν πραγµατοποιείται αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, δεδοµένου ότι η τελευταία
ήδη κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου τους και το σύνολο των µετοχών τους που κατέχει η
Απορροφώσα Εταιρεία θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Κατά συνέπεια το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας, παραµένει στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων
είκοσι χιλιάδων ευρώ (€3.020.000,00) και διαιρούµενο σε 1.000.000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας
3,02€ έκαστη.
4. Από 1-1-2016, εποµένης ηµέρας του ισολογισµού µετασχηµατισµού, µε βάση τα στοιχεία του οποίου
γίνεται η απορρόφηση και µέχρι την ηµέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και
συναλλαγές των απορροφούµενων εταιρειών, 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.
5. ∆εν υπάρχουν µέτοχοι των απορροφούµενων εταιρειών, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώµατα ή
προνόµια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην µετοχών.
Για τα µέλη των ∆ιοικητικών 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 τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήµατα µε τη σύµβαση
συγχώνευσης.
6. Από της ολοκληρώσεως της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και
χωρίς καµία άλλη διατύπωση σύµφωνα µε το νόµο, σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες
σχέσεις των απορροφούµενων εταιρειών και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή.
ΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Για την ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Για την ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Για την ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

