ANAKOINΩΣH
ΠEPIΛHΨHΣ ΣXEΔIOY ΣYMBAΣHΣ ΣYΓXΩNEYΣHΣ
ME AΠOPPOΦHΣH ANΩNYMHΣ ETAIPEIAΣ
(Άρθρο 70 παρ.1 K.N. 2190/20)

1.

“ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, η οποία εδρεύει στον
Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πειραιώς, αριθμ. 180, και έχει Aρ. MAE
21420/01NT/B/90/35(11)

και

αριθμό

ΓΕΜΗ

000637401000.

(Aπορροφούσα Eταιρεία).
2.

«Δ.Ρ.ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στον
Ταύρο

Αττικής,

επί

της

οδού

Πειραιώς,

αριθμ.

180

και

έχει

Αρ.Μ.Α.Ε.65538/01NT/B/201(2011) και αριθμό ΓΕΜΗ 0008087501000
(Aπορροφούμενη Eταιρεία).
Tα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω εταιρειών ανακοινώνουν σύμφωνα με το
άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69
– 78 K.N. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και
απαλλαγές του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, υπογράφηκε μεταξύ τους την 23/06/
2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με το οποίο οι παραπάνω εταιρείες
συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Tο Σχέδιο αυτό
υποβλήθηκε για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 69 παρ. 3 και του άρθρου 7β του K.N. 2190/20.
Oι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχουν σε περίληψη ως εξής:
1. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 69
έως και 78 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Η συγχώνευση με απορρόφηση θα γίνει με την ενοποίηση και μεταφορά των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρίας που
εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό αυτό Ισολογισμό μετασχηματισμού

της, με ημερομηνία 31.12.2013, στα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού και
παθητικού της απορροφούσας εταιρίας.
3. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη συγχώνευση
των παραπάνω ανωνύμων εταιρειών. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των
συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, και την
εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα
υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, για
κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.
4. Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της απορροφούμενης
μεταβιβάζεται στην απορροφούσα, όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και
περιλαμβάνεται στον ειδικώς προς τούτο καταρτισθέντα, κατά τα σχετικά άρθρα
του Κωδ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2166/1993, Ισολογισμό
μετασχηματισμού της 31.12.2013 χωρίς όμως να αυξηθεί το μετοχικό της κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η
απορροφούσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η
αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το
σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας και η αξία κτήσεως
αυτών είναι ίση με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας.
5. Η απορροφούμενη λύεται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές
της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα
ακυρωθούν.
6. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται
σε

όλα

γενικά

τα

δικαιώματα,

υποχρεώσεις

και

έννομες

σχέσεις

της

απορροφούμενης εταιρείας, αφού μεταβιβάζονται σε αυτήν αυτοδικαίως και χωρίς
καμία άλλη διατύπωση και συγκεκριμένα με μεταβίβαση η οποία εξομοιώνεται με
καθολική διαδοχή όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της που
υφίστανται κατά την ημερομηνία της ολοκληρώσεως της εν λόγω συγχώνευσης.
7. Όλες οι συναλλαγές της απορροφούμενης που θα διενεργηθούν από 1
Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την ημερομηνία ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως και
όπως οι πράξεις αυτές εμφαίνονται στα τηρούμενα από αυτήν βιβλία και στοιχεία,

θεωρούνται ότι έγιναν ή θα γίνουν για λογαριασμό και όφελος αποκλειστικά και
μόνον της απορροφούσας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6
του ν. 2166/1993 και τα ποσά αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή
στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.
8. Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή μέλη του Δ.Σ. της απορροφούμενης ή άλλοι τρίτοι που να
έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε να είναι κάτοχοι άλλων τίτλων και δεν έχουν δοθεί
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σ αυτούς και τους τακτικούς ελεγκτές της, ούτε
προβλέπονται από το καταστατικό της ή από αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως
των μετόχων της ή του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ταύρος Αττικής, 23/06/2014
Tα Διοικητικά Συμβούλια
των συγχωνευόμενων εταιρειών

Για την Απορροφούσα

Για την Απορροφούμενη
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Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ

