ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑΠΑΗ
ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «ΤΠΔΡΑΓΟΡΑ .Γ. ΚΑΝΑΚΗ Α.Δ.» ζε
δύν ηκήκαηα
θαη εηζθνξά απηώλ γηα ζύζηαζε δύν λέσλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 70 θαη ηνπ άξζξνπ
82 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε
ηελ επσλπκία «ΤΠΔΡΑΓΟΡΑ .Γ. ΚΑΝΑΚΗ Α.Δ.»

, ε νπνία εδξεύεη ζην

Γήκν αιακίλαο , επί ηεο Λεσθόξνπ αιακίλαο, αξ. 155 θαη έρεη αξηζκό
κεηξώνπ Α.Δ.24713/02/Β/91/263

θαη ΓΔΜΗ 54977709000 (δηαζπώκελε

εηαηξεία), γλσζηνπνηεί ηελ πην θάησ πεξίιεςε ηνπ από 27/5/2015 ζρεδίνπ
ζύκβαζεο δηάζπαζήο ηεο ζε δύν (κέξε) ηκήκαηα, κε ζύζηαζε δύν λέσλ
αλσλύκσλ εηαηξεηώλ.
πληζηώκελεο (επσθεινύκελεο) εηαηξείεο είλαη: α) ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ ΤΠΔΡΑΓΟΡΑ Γ. ΚΑΝΑΚΗ ΑΔ.» θαη έδξα ην
Γήκν αιακίλαο, επί ηεο Λεσθόξνπ αιακίλαο 155, (ε πξώηε ζπληζηώκελε επσθεινύκελε) θαη β) ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ Γ. ΚΑΝΑΚΗ ΑΔ.» θαη έδξα ην Γήκν
αιακίλαο, επί ηεο Λεσθόξνπ αιακίλαο 155 (ε δεύηεξε ζπληζηώκελε επσθεινύκελε).
Η δηάζπαζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Κ.Ν.
2190/20 θαη ηνπ Ν.Γ. 1297/72, κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ηζνινγηζκό)
ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο ηεο 31-12-2014.
Η πεξηνπζία ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηνλ
ηζνινγηζκό ηεο, ηεο 31-12-2014, θαηαλεκήζεθε ζε δύν (κέξε) ηκήκαηα. ην
ηκήκα πνπ εηζθέξεηαη ζηελ πξώηε ζπληζηώκελε αλώλπκε εηαηξεία,
πεξηιακβάλνληαη ηα ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
απαξηίδνπλ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ζην ηκήκα πνπ
εηζθέξεηαη ζηε δεύηεξε ζπληζηώκελε αλώλπκε εηαηξεία, πεξηιακβάλνληαη ηα
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Η δηαζπώκελε εηαηξεία ζα κεηαβηβάζεη ην ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο
(ελεξγεηηθό θαη παζεηηθό) ζηηο ζπληζηώκελεο εηαηξείεο, κε βάζε ηελ
πεξηνπζηαθή ηεο θαηάζηαζε ε νπνία πξνθύπηεη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο, ηεο
31-12-2014, όπσο ε πεξηνπζία απηή θαηαλεκήζεθε ζε δύν (κέξε) ηκήκαηα θαη
όπσο απηή ζα δηακνξθσζεί θαηά ηκήκα, κέρξη ηε λόκηκε ηειείσζε ηεο
δηάζπαζεο. Κάζε ζπληζηώκελε εηαηξεία ζα θαηαζηεί απνθιεηζηηθή θπξία,
λνκέαο, θάηνρνο θαη δηθαηνύρνο θαη θάζε άιινπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηεο
δηαζπώκελεο εηαηξείαο πνπ αθνξά ην κεηαβηβαδόκελν ζ’ απηήλ ηκήκα. .

Τν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο

αλέξρεηαη ζε

3.270.795,60 επξώ θαη δηαηξείηαη ζε 893.660 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
3,66 επξώ εθάζηεο. Τν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο πξώηεο ζπληζηώκελεο
εηαηξείαο, θαζνξίδεηαη ζε 300.000 επξώ θαη ζρεκαηίδεηαη από κέξνο ηεο
αμίαο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ εηζθεξόκελνπ ζ’ απηήλ ηκήκαηνο ηεο
δηαζπώκελεο εηαηξείαο πνπ αλέξρεηαη ζε 300.000 επξώ .θαη ην ππόινηπν
πνζόλ επξώ 24.130,77 ζα παξακείλεη ωο απνζεκαηηθό. Η νλνκαζηηθή
αμία ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο απηήο θαζνξίδεηαη ζε 3,00 επξώ θαη ν
αξηζκόο ηωλ κεηνρώλ ηεο ζε 100.000 κεηνρέο. Οη κεηνρέο απηέο ηεο
ζπληζηώκελεο

αλώλπκεο εηαηξείαο ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο παιαηνύο

κεηόρνπο αλαινγηθά κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαζπώκελε
εηαηξεία θαη ζε αλαινγία κία λέα κεηνρή γηα θάζε

8,936 παιαηέο

κεηνρέο.
Τν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο δεύηεξεο ζπληζηώκελεο εηαηξείαο, θαζνξίδεηαη
ζε 4.270.795,44 επξώ θαη ζρεκαηίδεηαη από κέξνο ηεο αμίαο ηεο θαζαξήο
ζέζεο ηνπ εηζθεξόκελνπ ζ’ απηήλ ηκήκαηνο ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο
θαη ην ππόινηπν πνζόλ € 3.614.293,18 ηεο θαζαξήο ζέζεο ζα παξακείλεη
ζηα απνζεκαηηθά ηεο ζπληζηώκελεο εηαηξείαο. Η νλνκαζηηθή αμία ηεο
κεηνρήο ηεο εηαηξείαο απηήο θαζνξίδεηαη ζε 3,66 επξώ θαη ν αξηζκόο ηωλ
κεηνρώλ ηεο ζε 1.166.884 κεηνρέο .Οη κεηνρέο απηέο ηεο ζπληζηώκελεο
αλώλπκεο εηαηξείαο ζα δηαλεκεζνύλ αλαινγηθά κε ηα πνζνζηά
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαζπώκελε εηαηξεία ,ζηνπο κεηόρνπο ηεο λέαο

εηαηξείαο θαη ζε αλαινγία 1,3057 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία παιαηά
κεηνρή. Με ηελ νινθιήξωζε ηεο δηάζπαζεο θαη ηεο ζύζηαζεο ηωλ δύν
λέωλ αλωλύκωλ εηαηξεηώλ, ζα εθδνζνύλ από θάζε ζπληζηώκελε εηαηξεία
νη λένη ηίηινη κεηνρώλ, νη νπνίνη ζα παξαδνζνύλ ζηνπο δηθαηνύρνπο
κεηόρνπο ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο κε βάζε ηελ νξηδόκελε πην πάλω
ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ. Οη κέηνρνη ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο ζα
παξαδώζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηα γξαθεία ηωλ ζπληζηώκελωλ εηαηξεηώλ,
ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηα Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα απηώλ
θαη ζα παξαιάβνπλ ηαπηόρξνλα ηηο λέεο κεηνρέο πνπ δηθαηνύληαη. Οη
παιαηνί ηίηινη κεηνρώλ ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο ζα αθπξωζνύλ,
ζπληαζζνκέλνπ γηα ην ζθνπό απηό εηδηθνύ πξαθηηθνύ από ην Δηνηθεηηθό
Σπκβνύιην θάζε ζπληζηώκελεο εηαηξείαο.
.8. Από ηελ εκεξνκελία νινθιήξωζεο ηεο δηάζπαζεο, νη κεηνρέο πνπ ζα
παξαδνζνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηωλ ζπληζηώκελωλ εηαηξεηώλ, ζα ηνπο
παξέρνπλ ην δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε απηώλ.
Η ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο, πξνο ηηο
κεηνρέο πνπ ζα ιάβνπλ νη κέηνρνη απηήο από ηηο ζπληζηώκελεο εηαηξείεο,
νξίδεηαη πην πάλσ.
Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ εθόζνλ ε εθηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο δηαζπώκελεο
εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ζπκπέζεη κε ηελ
εθηίκεζε πνπ έρεη θάλεη ην Γηνηθεηηθό ηεο πκβνύιην.
ε πεξίπησζε πνπ ε εθηίκεζε είλαη δηαθνξεηηθή, ε δηάζπαζε ζα γίλεη
ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ θαηά ην σο άλσ άξζξν 71 έθζεζε εθηίκεζεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ζα γίλεη από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο
εηαηξείαο, αλάινγε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ παξαγξάθσλ ηνπ ..Γ.
Από 1-1-2015 επνκέλεο εκέξαο ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο,
κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηάζπαζε θαη κέρξη ηελ εκέξα
νινθιήξσζεο ηεο δηάζπαζεο θαη ηεο ζύζηαζεο ησλ δύν λέσλ εηαηξεηώλ, νη
πξάμεηο πνπ ζα γίλνπλ από ηε δηαζπώκελε εηαηξεία, ζεσξνύληαη από
ινγηζηηθή άπνςε όηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκό ηεο θαη όρη γηα ηε ζπληζηώκελεο
εηαηξείεο, ηα δε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ην

δηάζηεκα απηό, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν απηήλ. Δάλ θαηά ην άλσ
δηάζηεκα ε δηαζπώκελε εηαηξεία πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε, απηά ζα αλήθνπλ
ζηνπο κεηόρνπο ηεο, ζε πεξίπησζε δε, πνπ ζα εκθαλίζεη ζην δηάζηεκα απηό
δεκηά, απηή ζα θαιπθζεί από ηνπο κεηόρνπο ηεο, κε θαηαβνιή απ’ απηνύο ίζνπ
κε ηε δεκηά πνζνύ ζε κεηξεηά θαηά ην ιόγν ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθό .
Γελ ππάξρνπλ κέηνρνη ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο, νη νπνίνη λα έρνπλ εηδηθά
δηθαηώκαηα ή πξνλόκηα, νύηε είλαη θάηνρνη άιισλ ηίηισλ πιελ κεηνρώλ.
Γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο ηαθηηθνύο ειεγθηέο ηεο
δηαζπώκελεο εηαηξείαο, δελ πξνβιέπνληαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο ή από
απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο, ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα,
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πιενλεθηήκαηα ζ΄ απηνύο, νύηε θαη ζηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ θαη
ησλ ηαθηηθώλ ειεγθηώλ ησλ ζπληζηώκελσλ εηαηξεηώλ.
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ππνθαζίζηαληαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηύπσζε ζύκθσλα κε ην
λόκν, ζε όια ηα δηθαηώκαηα, ππνρξεώζεηο θαη έλλνκεο ζρέζεηο ηεο
δηαζπώκελεο εηαηξείαο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνύλ ηα κεηαβηβαδόκελα ζε
θάζε κία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ε κεηαβίβαζε απηή εμνκνηώλεηαη κε
θαζνιηθή δηαδνρή.
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