ΥΔΓΙΟ
ΤΜΒΑΗ ΤΓΥΩΝΔΤΔΩ ΓΙ’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΔΩ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Ανώνςμορ Δηαιπεία-Διζαγωγή και Δμποπία Ξςλείαρ», ΑΠΟ
ΣΗΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Ανώνςμορ
Σεσνική Δμποποβιομησανική Ναςηιλιακή Δηαιπεία»
Οη σο άλσ εηαηξίεο εθπξνζσπνύκελεο από ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηά ηνπο, ήιζαλ ζε
δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ηεο εηαηξίαο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Αλώλπκνο
Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Ξπιείαο », από ηελ εηαηξία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο
Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία».
Πξνο ηνύην ζπληάζζνπλ ην παξόλ ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο θαηά ην άξζξν 69 επ. Κ.Ν.
2190/20 «πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ».
1. ηοισεία ζςγσωνεςομένων εηαιπιών:
ΑΠΟΡΡΟΦΩΑ ΔΣΑΙΡΙΑ: Η εδξεύνπζα ζηνλ Κνθθηλόππξγν-Καιηκπάθη, Διεπζίλαο αλώλπκε
εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή
Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» κε Αξ.ΜΑΔ. 13709/06/B/86/148, λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο από ηνλ θ.
Γεκήηξην Μαδνύξν κε ηελ απ 16/07/2009 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ εθεμήο ε
«Απνξξνθώζα».
ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΔΝΗ ΔΣΑΙΡΙΑ: Η εδξεύνπζα ζηνλ Κνθθηλόππξγν-Καιηκπάθη, Διεπζίλαο,
αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Αλώλπκνο Δηαηξεία – Δηζαγσγή θαη Δκπνξία
Ξπιείαο», κε Αξ.ΜΑΔ. 6403/03/Β/86/41 (2009) λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο από ηνλ θ. Παππά
Αιέμαλδξν κε ηελ από 16/07/2009 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ εθεμήο ε
«Απνξξνθώκελε», ( εθεμήο από θνηλνύ νη «πγρσλεπόκελεο Δηαηξίεο»)
2. Γιαδικαζία ςγσώνεςζηρ- Δθαπμοζηέερ Γιαηάξειρ
2.1. Η απνξξόθεζε ηεο δεύηεξεο ησλ σο άλσ αλσλύκσλ εηαηξηώλ από ηελ πξώηε ζα γίλεη θαηά
ηα άξζξα 68 παξ. 2 -77 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο ηζρύεη θαη ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
1-5 ηνπ Ν. 2166/1993. Η ηειηθή απόθαζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζα ιεθζεί από ηηο Γεληθέο
πλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ,θαηόρσλ θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ησλ παξαπάλσ εηαηξηώλ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, όπσο ηζρύνπλ.
2.2. Η ζπγρώλεπζε ησλ σο άλσ εηαηξηώλ ζπληειείηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο κε
ηελ θαηά ην ρξόλν ηεο νινθιεξώζεσο ηεο ζπγρσλεύζεσο ινγηζηηθή ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξηώλ, όπσο απηά εκθαλίδνληαη
ζηνλ ζπληαρζέληα από 31.12.2008 ηζνινγηζκό κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο Απνξξνθώκελεο.
πγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηεο απνξξνθώκελεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο ζπγρώλεπζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ Ν. 2166/1993, ζα
κεηαθεξζνύλ σο ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο Απνξξνθώζαο.
2.3. Η δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο πεξαηώλεηαη κε ηελ θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ
Δηαηξηώλ ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ηεο αξκόδηαο Αξρήο γηα ηε ζπγρώλεπζε ησλ
πγρσλεπόκελσλ Δηαηξηώλ. Οη απνθάζεηο ησλ πγρσλεπόκελσλ Δηαηξηώλ καδί κε ηελ νξηζηηθή
ζύκβαζε ζπγρώλεπζεο, ε νπνία ζα πεξηβιεζεί ηνλ ηύπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνύ εγγξάθνπ,
θαζώο θαη ε εγθξηηηθή απόθαζε ηεο ζπγρώλεπζεο, ζα ππνβιεζνύλ ζηηο δηαηππώζεηο
δεκνζηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Δπίζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγρσλεύζεσο,
ζα ηεξεζνύλ νη δηαηάμεηο πεξί δεκνζηόηεηαο πνπ νξίδνπλ ηα άξζξα 69 παξ. 3 θαη 70 παξ.1 ηνπ
Κ.Ν. 2190/20.
3. Οικονομικά ζηοισεία- Μεηοσικό κεθάλαιο ηων ζςγσωνεςομένων Δηαιπιών-σέζη
ανηαλλαγήρ
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.
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 νλνκαζηηθή 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.
Δηδηθόηεξα 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 ε Απνξξνθώκελε
θαηέρεη.
Δπνκέλσο 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.
3.5 ύκθσλα δε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2166/93, ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ηεο
Απνξξνθώκελεο κε θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο ζπλεπεία ηεο ζπγρώλεπζεο, ζα έρεη σο
εμήο:
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.
3.6. Σα θιαζκαηηθά δηθαηώκαηα λέσλ κεηνρώλ πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ από ηε ζπγρώλεπζε ζα
ξπζκηζηνύλ κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Απνξξνθώζαο.

3.7. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο ε Απνξξνθώζα ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο
ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ θαη΄ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ζρέζεο αληαιιαγήο λα πηζησζνύλ, κέζσ
ηνπ Κεληξηθνύ Απνζεηεξίνπ Αμηώλ (Κ.Α.Α.), ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ .Α.Σ. ησλ θαηόρσλ
θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο θαη ησλ κεηόρσλ ηεο Απνξξνθώκελεο, νη λέεο θνηλέο
κεηνρέο (άπινη ηίηινη) πνπ δηθαηνύληαη ιόγσ ηεο ζπγρώλεπζεο.
4. ςμμεηοσή ζηα κέπδη ηηρ Αποπποθώζαρ.
Από ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπγρσλεύζεσο, ήηνη από ηελ θαηαρώξηζε ηεο εγθξηηηθήο
απόθαζεο ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ, νη κέηνρνη ηεο απνξξνθώκελεο ζα έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Απνξξνθώζαο, ήηνη νη λέεο θνηλέο κεηνρέο ζα δηθαηνύληαη
κεξίζκαηνο ζε θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο 2009, εθόζνλ ε
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Απνξξνθώζαο απνθαζίζεη ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε
απηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη λέεο κεηνρέο έρνπλ πηζησζεί ζηνπο ινγαξηαζκνύο ΑΣ ησλ
δηθαηνύρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο απόιεςεο κεξίζκαηνο.
5. Αποηελέζμαηα ηηρ ςγσώνεςζηρ
5.1. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο απηήο, ε Απνξξνθώκελε ζα ιπζεί ρσξίο λα
επαθνινπζήζεη εθθαζάξηζή ηεο θαη νη κεηνρέο ηεο ζα αθπξσζνύλ, ην δε ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο
ηεο (ελεξγεηηθό θαη παζεηηθό) όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα βηβιία ηεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
εηδηθώο θαηαξηηζζέληα θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηνπ Ν. 2166/93 Ιζνινγηζκό Μεηαζρεκαηηζκνύ
ηεο 31.12.2008 θαη όπσο ζα πθίζηαηαη θαη ζα επξίζθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
ζπγρσλεύζεσο ησλ σο άλσ εηαηξηώλ, ζα κεηαβηβαζζεί ζηελ Απνξξνθώζα. Οιόθιεξε ε
πεξηνπζία ηεο Απνξξνθώκελεο θαη ηα πάζεο θύζεσο δηθαηώκαηα, απαηηήζεηο θαη αμηώζεηο απηήο
κεηαβηβάδνληαη κε ηε ζύκβαζε ζπγρώλεπζεο, αιιά θαη εθ ηνπ Νόκνπ ιόγσ ηεο επεξρόκελεο
απνξξνθήζεσο, ζηελ Απνξξνθώζα, ζπγρξόλσο δε ε Απνξξνθώζα αλαιακβάλεη θαη απνδέρεηαη
ιόγσ ηεο ζύκβαζεο ζπγρώλεπζεο αιιά θαη εθ ηνπ Νόκνπ ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ηνπ
παζεηηθνύ ηεο Απνξξνθώκελεο θαη έηζη από ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαηππώζεσλ ζπγρώλεπζεο
ζα επέιζεη θαηά ην Νόκν (άξζξν 75 Κ.Ν. 2190/20) κεηαβίβαζε πνπ εμνκνηώλεηαη κε θαζνιηθή
δηαδνρή (νηνλεί θαζνιηθή δηαδνρή). Όπνπ θαηά ην Νόκν απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο δηαηππώζεηο γηα
ηε κεηαβίβαζε ζηελ Απνξξνθώζα ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Απνξξνθώκελεο θαη
ελδεηθηηθά ησλ ζεκάησλ, ησλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ θιπ., νη ζπκβαιιόκελεο εηαηξίεο
αλαιακβάλνπλ κε ην παξόλ ηελ αθξηβή ηήξεζή ηνπο.
5.2. Από ηελ 01.01.2009 (επνκέλε ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ) θαη εθεμήο νη
πξάμεηο ηεο Απνξξνθώκελεο ζεσξνύληαη όηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Απνξξνθώζαο, ηα δε
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Απνξξνθώκελεο, πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ εκεξνκελία απηή
κέρξη ηεο νινθιεξώζεσο ηεο ζπγρσλεύζεσο, ζα ζεσξνύληαη σο απνηειέζκαηα ηεο
Απνξξνθώζαο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 74 θαη 75 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ζε ζπλδπαζκό
θαη κε ην άξζξν 2 παξ.6 ηνπ Ν. 2166/93.
6. Διδικά Γικαιώμαηα
6.1. Γελ ππάξρνπλ κέηνρνη ησλ πγρσλεπόκελσλ Δηαηξηώλ πνπ λα έρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ή
πξνλόκηα, νύηε ηα πξόζσπα απηά λα είλαη θάηνρνη άιισλ ηίηισλ ε κεηνρώλ, πιελ ησλ ήδε
αλαθεξζέλησλ θαηόρσλ ησλ 2.566.836 πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο, νη νπνίνη θαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό
πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ όπσο θαη πξηλ από ηε ζπγρώλεπζε, κε ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία θαη νη
νπνίεο πξνλνκηνύρεο κεηνρέο έρνπλ ηα θάησζη πξνλόκηα :
α) Πξνλνκηαθή απόιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
β) Πξνλνκηαθή απόδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιύζεσο ηεο Δηαηξίαο ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ.
γ) Καηαβνιή ηόθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο θεξδώλ ή
κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζόπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
6.2. Δπίζεο ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ηνπο ηαθηηθνύο
ειεγθηέο ησλ πγρσλεπνκέλσλ Δηαηξηώλ δελ πξνβιέπνληαη από ηα Καηαζηαηηθά απηώλ, νύηε
από απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ απηώλ πλειεύζεσλ, νύηε παξέρνληαη ηέηνηα σο εθ ηεο
ζπγρσλεύζεσο απηήο.
7. Σελικέρ Γιαηάξειρ

7.1. Οη πγρσλεπόκελεο Δηαηξίεο ζα ζπκκνξθσζνύλ κε ην ζύλνιν ησλ δηαηάμεσλ θαη ζα
ηεξήζνπλ όιεο ηηο δηαηππώζεηο πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία.
7.2. Η παξνύζα ζπκθσλία ηειεί ππό ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο ηεο ζπγρώλεπζεο από ηηο Γεληθέο
πλειεύζεηο ησλ πγρσλεπόκελσλ Δηαηξηώλ θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ θαη
εγθξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ αξρώλ.
Πξνο πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ην παξόλ ρέδην πκβάζεσο πγρσλεύζεσο θαη
ππνγξάθεηαη λνκίκσο από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ εηαηξηώλ.
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