
1 
 

 

 

 

ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ 
ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Ανώνσμος Δταιρεία-Δισαγφγή και Δμπορία Ξσλείας» 
(Αρ.ΜΑΕ. 6403/02/Β/86/288)  ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ 
Ανώνσμος Δταιρεία-Δισαγφγή και Δμπορία Ξσλείας» (ΑΡΜΑΔ: 6403/02/Β/86/288) 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Ανώνσμος Σετνική Δμποροβιομητανική Ναστιλιακή Δταιρεία» (ΑΡΜΑΔ: 
13709/06/B/86/148) 

Κύξηνη Μέηνρνη, 

θνπόο ηεο παξνύζεο έθζεζεο, ε νπνία ζπληάρζεθε θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 69 
παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, είλαη λα ζαο επεμεγήζεη θαη λα δηθαηνινγήζεη από λνκηθήο 
θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο, ην ζρέδην ζύκβαζεο ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε ηεο 
αλσλύκνπ εηαηξείαο «ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ Αλώλπκνο Εηαηξεία-Εηζαγσγή θαη Εκπνξία 
Ξπιείαο» (εθεμήο «Απνξξνθώκελε») από ηελ εηαηξεία «ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Ε.Ν.Ε. 
Αλώλπκνο Σερληθή Εκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Εηαηξεία» (εθεμήο 
«Απνξξνθώζα»), από θνηλνύ νη «πγρσλεπόκελεο Εηαηξίεο», πνπ θαηήξηηζαλ από 
θνηλνύ ηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ δύν εηαηξεηώλ πνπ πξόθεηηαη λα ζπγρσλεπζνύλ κε 
απνξξόθεζε θαη εηδηθόηεξα ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ηεο απνξξνθώκελεο 
εηαηξείαο κε ηηο κεηνρέο πνπ ζα εθδώζεη ε απνξξνθώζα εηαηξεία, ήηνη:  

 

Ι. Οικονομική άπουη της σσγτώνεσσης 

 

Οη ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηε ζπγρώλεπζε ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ είλαη νη παξαθάησ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ησλ Δηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ δύν 
εηαηξεηώλ απεθαζίζζε όηη επεηδή νη πγρσλεπόκελεο Εηαηξείεο έρνπλ θνηλή 
δξαζηεξηόηεηα θαη ε Απνξξνθώκελε θαηέρεη πνζνζηό 29,13336% ησλ θνηλώλ 
κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο, επηβάιιεηαη θαη δηθαηνινγείηαη ε ζπγρώλεπζε κε 
απνξξόθεζε ηεο πξώηεο από ηελ δεύηεξε δηόηη εθηηκήζεθε όηη δελ είλαη ζπκθέξνλ 
από άπνςε νξγαλσηηθήο δνκήο λα ππάξρνπλ δύν εηαηξείεο ζηνλ ίδην όκηιν κε ηνλ 
απηό ζθνπό.  

Επηπιένλ ε ζπγρώλεπζε ησλ δπν εηαηξεηώλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 
ελόο κεγάινπ νξγαληζκνύ ζην ρώξν ηεο πξηζηήο μπιείαο θαη ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ 
πξντόλησλ μύινπ, εληζρπκέλνπ ζε επίπεδν νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη σο εθ ηνύηνπ 
ηθαλνύ λα εθκεηαιιεπηεί απνδνηηθόηεξα ηπρόλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. 
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Με ηε ζπγρώλεπζε ζα επηηεπρζνύλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κε ηε κείσζε ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ θαη ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηώλ, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 
θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηώλ. Η ελνπνίεζε ησλ πόξσλ ησλ δπν εηαηξεηώλ ζα έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε θαιύηεξνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, νη δε πόξνη ηεο 
λέαο εηαηξείαο ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο θνηλήο επηρεηξεκαηηθήο 
ζηξαηεγηθήο. πλεπώο, ε εηαηξεία πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ζπγρώλεπζε ζα έρεη 
κεγαιύηεξν κέγεζνο θαη άξα ζα εληζρπζεί ε ζέζε ηεο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ, ζα έρεη 
θαιύηεξε πξόζβαζε ζε θεθάιαηα θαη ζα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί απνδνηηθόηεξα θαη 
κε κεγαιύηεξε επειημία επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη λα πεηύρεη θαιύηεξνπο όξνπο 
ζπλεξγαζίαο. 

Σέινο, κε ηε ζπγρώλεπζε, αμηνπνηνύληαη ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ησλ πγρσλεπόκελσλ Εηαηξεηώλ, θαζώο θαη ε ζπζζσξεκέλε ηερλνγλσζία θαη 
γλώζε ηεο αγνξάο ησλ ζηειερώλ ησλ δπν εηαηξεηώλ. 

ΙΙ. Νομική άπουη της σσγτώνεσσης 

1.Επηιέμακε λα αθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 69 -77 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο ηζρύεη θαη ηηο επεξγεηηθέο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν. 2166/1993, δηόηη ε ζπγρώλεπζε κε ηε κνξθή απηήλ 
παξέρεη δηάθνξα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα θαη επηπιένλ εμππεξεηεί ηελ επηηάρπλζε 
ηεο δηαδηθαζίαο.  

Πιένλ ζπγθεθξηκέλα νη θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο αθνξνύλ απαιιαγή από θάζε θόξν, 
ηέινο ραξηνζήκνπ ή νηνπδήπνηε άιινπ ηέινπο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαζώο θαη εηζθνξάο 
ή δηθαηώκαηνο ππέξ νηνπδήπνηε ηξίηνπ. Επίζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 
2166/1993 ε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξεηώλ δελ 
απαηηείηαη λα ελεξγεζεί από ηελ πξνβιεπνκέλε από ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 
επηηξνπή Εκπεηξνγλσκόλσλ αιιά κπνξεί λα γίλεη από Οξθσηό Λνγηζηή, 
ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

2. Δεδνκέλνπ όηη ε Απνξξνθώζα είλαη εηαηξεία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ, 
ζα πξέπεη λα ηεξεζεί επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία θαζώο 
θαη ε λνκνζεζία ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

3. Σν κεηνρηθό θεθάιαην, ν αξηζκόο κεηνρώλ θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ ησλ 
πγρσλεπνκέλσλ Εηαηξεηώλ, έρνπλ σο αθνινύζσο: 

3.1.Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Απνξξνθώζαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζό ησλ πέληε 
εθαηνκκπξίσλ εθαηόλ ηξηάληα κία ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ ηξηώλ επξώ θαη εμήληα ιεπηώλ 
(€ 5.131.803,60) θαη δηαηξείηαη ζε ελλέα εθαηνκκύξηα ελελήληα έμη ρηιηάδεο ηξηαθόζηεο 
πελήληα ηέζζεξηο (9.096.354) θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ 
ιεπηώλ ηνπ επξώ (€0,44) ε θάζε κία θαη ζε δύν εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα έμη 
ρηιηάδεο νρηαθόζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) πξνλνκηνύρεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 
ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηώλ ηνπ επξώ (€0,44) ε θάζε κία. 
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3.2. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Απνξξνθώκελεο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζό ησλ 
δώδεθα εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ κία ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξώ (€12.201.200) θαη 
δηαηξείηαη ζε δώδεθα εθαηνκκύξηα δηαθόζηεο κία ρηιηάδεο δηαθόζηεο (12.201.200) 
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελόο επξώ (€1,00) ε θάζε κία. 

3.3. Η Απνξξνθώκελε θαηέρεη ζήκεξα δύν εθαηνκκύξηα εμαθόζηεο πελήληα ρηιηάδεο 
εβδνκήληα ηέζζεξηο (2.650.074) θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ 
ιεπηώλ ηνπ επξώ (€0,44) εθάζηε ηεο Απνξξνθώζαο, ήηνη πνζνζηό 29,13336% ησλ 
θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο θαη ζε αμία ελόο εθαηνκκπξίνπ εθαηόλ εμήληα έμη 
ρηιηάδσλ ηξηάληα δύν επξώ θαη πελήληα έμη ιεπηώλ (€1.166.032,56) ηνπ κεηνρηθνύ ηεο 
θεθαιαίνπ. 

3.4. ύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Ν. 2166/93, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 
Απνξξνθώζαο ζα απμεζεί ζπλνιηθά θαηά ην πνζό ησλ έληεθα εθαηνκκπξίσλ ηξηάληα 
πέληε ρηιηάδσλ εθαηόλ εμήληα επηά επξώ θαη ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ 
(€11.035.167,44), πνπ αληηζηνηρεί ζην εηζθεξόκελν θεθάιαην ηεο Απνξξνθώκελεο θαη 
αθνύ αθαηξεζεί ε νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνύκελσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο 
Απνξξνθώζαο πνπ ε Απνξξνθώκελε θαηέρεη.  

Εηδηθόηεξα ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Απνξξνθώζαο: 

α. ζα απμεζεί θαηά ην πνζό ησλ δώδεθα εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ κία ρηιηάδσλ 
δηαθνζίσλ επξώ (€12.201.200) πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζό ηνπ εηζθεξόκελνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ ηεο Απνξξνθώκελεο  θαη 

β. ζα κεησζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 3 θαη 75 παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 
ζπλεπεία απόζβεζεο ιόγσ ζύγρπζεο ηεο αμίσζεο ιήςεο κεηνρώλ θαηά έλα 
εθαηνκκύξην εθαηόλ εμήληα έμη ρηιηάδεο ηξηάληα δύν επξώ θαη πελήληα έμη ιεπηά 
(€1.166.032,56) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνύκελσλ θνηλώλ 
κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο πνπ θαηέρεη ε Απνξξνθώκελε. 

Επνκέλσο ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Απνξξνθώζαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ δεθαέμη 
εθαηνκκπξίσλ εθαηόλ εμήληα έμη ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα ελόο επξώ θαη 
ηεζζάξσλ ιεπηώλ (€16.166.971,04) θαη ζα δηαηξείηαη ζε ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα 
εθαηόλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθόζηεο νγδόληα (34.176.280) θνηλέο κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηώλ ηνπ επξώ (€0,44) θαη ζε δύν 
εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθόζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) 
πξνλνκηνύρεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηώλ ηνπ επξώ (€0,44)  
εθάζηεο. 

 4. Η ζρέζε αμηώλ ηεο Απνξξνθώζαο πξνο ηελ Απνξξνθώκελε θαζνξίζηεθε από ηα 
Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ πγρσλεπόκελσλ Εηαηξηώλ. εκεηώλεηαη όηη νη κέηνρνη ηεο 
Απνξξνθώκελεο ζα αληαιιάμνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο κόλν κε θνηλέο κεηνρέο ηεο 
Απνξξνθώζαο, νη δε θάηνρνη ησλ πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο ζα 
ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ όπσο θαη πξηλ από 
ηε ζπγρώλεπζε κε ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία. 
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Ωο ζπλέπεηα ηεο σο άλσ απόθαζεο ησλ Δηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ  
πγρσλεπνκέλσλ Εηαηξηώλ, ε ζρέζε αμηώλ κεηαμύ ηεο Απνξξνθώζαο θαη ηεο 
Απνξξνθώκελεο, πνπ πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί από ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ 
κεηόρσλ ησλ πγρσλεπόκελσλ Εηαηξηώλ, δηακνξθώλεηαη ζε 1,0 πξνο 2,0 αληίζηνηρα.  

5. Η ζρέζε ζπκκεηνρήο ησλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο θαη ησλ 
κεηόρσλ ηεο Απνξξνθώκελεο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Απνξξνθώζαο πνπ 
αληηζηνηρεί ζηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο κεηά ηε ζπγρώλεπζε, ζύκθσλα κε ηελ αμία απηώλ 
θαη δεδνκέλεο ηεο πξναλαθεξζείζεο ζηελ παξ.3.4 ηνπ παξόληνο «αθύξσζεο», 
πξνζδηνξίζηεθε γηα ηελ Απνξξνθώκελε ζε 78,35% θαη γηα ηελ Απνξξνθώζα ζε 
21,65% πεξίπνπ. 

Δειαδή ζην εθ ηεο ζπγρώλεπζεο λέν κεηνρηθό θεθάιαην (πνπ αληηζηνηρεί ζε θνηλέο 
κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο) ζα αληηζηνηρνύλ ζηνπο θαηόρνπο θνηλώλ κεηνρώλ ηεο 
Απνξξνθώζαο επηά εθαηνκκύξηα ηξηαθόζηεο ελελήληα ελληά ρηιηάδεο επηαθόζηεο 
ηξηάληα νθηώ (7.399.738) λέεο θνηλέο κεηνρέο θαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο Απνξξνθώκελεο 
είθνζη έμη εθαηνκκύξηα επηαθόζηεο εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο πεληαθόζηεο ζαξάληα δπν 
(26.776.542) λέεο θνηλέο κεηνρέο.  

Οη δε θάηνρνη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ 
ηνλ ίδην αξηζκό πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ όπσο θαη πξηλ από ηε ζπγρώλεπζε, ήηνη δύν 
εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθόζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) 
πξνλνκηνύρεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηώλ ηνπ επξώ (€0,44) 
εθάζηεο. 

Η ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ησλ πγρσλεπνκέλσλ Εηαηξεηώλ θαζνξίδεηαη σο 
θαησηέξσ: 

α. Οη κέηνρνη ηεο Απνξξνθώκελεο ζα αληαιιάζζνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο 
Απνξξνθώκελεο πξνο 2,19458266400026 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο, 
δειαδή ζα ιάβνπλ ζπλνιηθά είθνζη έμη εθαηνκκύξηα επηαθόζηεο εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο 
πεληαθόζηεο ζαξάληα δπν (26.776.542) λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηώλ ηνπ επξώ (€0,44) έθαζηε. 

β. Οη θάηνρνη θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο (πιελ ηεο Απνξξξνθώκελεο) ζα 
αληαιιάζζνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο Απνξξνθώζαο πνπ θαηέρνπλ πξνο 
1,14790825096024 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο, δειαδή ζα ιάβνπλ 
ζπλνιηθά επηά εθαηνκκύξηα ηξηαθόζηεο ελελήληα ελληά ρηιηάδεο επηαθόζηεο ηξηάληα 
νθηώ (7.399.738) λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο νλνκαζηηθήο αμίαο 
ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηώλ ηνπ επξώ (€0,44) εθάζηε. Οη θάηνρνη πξνλνκηνύρσλ 
κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό 
πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ όπσο θαη πξηλ από ηε ζπγρώλεπζε, δειαδή ζα θαηέρνπλ δύν 
εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθόζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) 
πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηώλ ηνπ επξώ 
(€0,44) εθάζηε. 

6. Η αλσηέξσ αύμεζε ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κόιηο 
νινθιεξσζεί ε ζπγρώλεπζε. 
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7. Δπζρέξεηεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πγρσλεπόκελσλ Εηαηξηώλ δελ έρνπλ 
εκθαληζζεί θαη δελ αλακέλεηαη λα εκθαληζζνύλ  

Καηόπηλ ηνύησλ ζεσξνύκε όηη ε ζπγρώλεπζε είλαη απνιύησο δηθαηνινγεκέλε θαη 
εηζεγνύκεζα λα εγθξίλεηε ην ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο θαη λα απνθαζίζεηε ηε 
ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ησλ παξαπάλσ εηαηξεηώλ κε ηνλ αλσηέξσ ηξόπν. 
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