ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 112
πλεδξίαζεο ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Ιδηαίηεξεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ Μεηόρσλ θαηόρσλ Πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο Δηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο Σερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»
(ΑΡ.ΜΑΔ 13709/06/Β/86/148)
ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2009
Πηελ Διεπζίλα ζήκεξα, ηελ 9ε ηνπ κελφο Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2009, εκέξα Γεπηέξα θαη
ψξα 13.00 κ.κ. θαη ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο
Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» ζηνλ Θνθθηλφππξγν-Θαιηκπάθη,
ζπλήιζαλ ζε Β΄Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Ηδηαίηεξε Γεληθή Ππλέιεπζε νη κέηνρνη ηεο
αλσλχκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» (εθεμήο «Δηαηξεία»), θάηνρνη Ξξνλνκηνχρσλ
κεηνρψλ, θαηφπηλ ηεο απφ 15.10.2009 πξφζθιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ , πνπ
ηνηρνθνιιήζεθε απζεκεξφλ ζε εκθαλέο κέξνο ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο θαη
έρεη σο εμήο:
ΠΡΟΚΛΗΗ
Δπαλαιεπηηθήο Ηδηαίηεξεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
θαηφρσλ πξνλνκηνύρσλ κεηνρψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία»
(Αξ. ΚΑΔ 13709/06/Β/86/148)
Ιφγσ κε επίηεπμεο ηεο απαηηνχκελεο εθ ηνπ Λφκνπ απαηηνχκελεο απαξηίαο θαηά ηελ
ζπλεδξίαζε ηεο Ηδηαίηεξεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαηφρσλ
πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ έιαβε ρψξα ζήκεξα 15.10.2009 θαη ζχκθσλα
κε ην Λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο αλψλπκεο
εηαηξείαο «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή
Δηαηξεία», θαιεί ηνπο κεηφρνπο ηεο, θαηφρνπο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, ζε Α‟ Δπαλαιεπηηθή
ηδηαίηεξε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζηηο 27/10/2009, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 13.00 κ.κ. ζηα
γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Θνθθηλφππξγν-Θαιηκπάθη, ζηελ Διεπζίλα, γηα ζπδήηεζε θαη
ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ παξαθάησ ζεκάησλ:
1. πνβνιή θαη έγθξηζε: α) ηνπ απφ 16.07.2009 Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο ησλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή
Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» θαη «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία
Μπιείαο», κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 68 (παξ. 2)-77 θαη 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993
σο ηζρχνπλ, β) ηεο επεμεγεκαηηθήο εθζέζεσο ηνπ Γ.Π. επί ηνπ σο άλσ Πρεδίνπ Πχκβαζεο
Ππγρψλεπζεο ζχκθσλα κε ην αξ.69 παξ. 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 γ) ηεο απφ 22.07.2009
έθζεζεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή θ. Θσλζηαληίλνπ Ππιενχλε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνξξνθψκελεο εηαηξείαο
«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο», θαη δ) ηεο απφ
07.09.2009 Έθζεζεο ηνπ Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο «Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία
Ιηκηηεδ» γηα ην εχινγν θαη ινγηθφ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α.
2. Έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.
Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» θαη «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο
Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο», κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 (παξ. 2)-77 θαη 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ησλ
άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/93.
3. Έγθξηζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο
ηεο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο» θαη ηεο κείσζεο ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλεπεία απφζβεζεο ιφγσ ζχγρπζεο ηεο αμίσζεο
ιήςεο κεηνρψλ δηα ηεο αθχξσζεο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη ε
απνξξνθψκελε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ άξζξνπ 5 ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο .
Πε πεξίπησζε εθ λένπ κε επίηεπμεο απαξηίαο, ε Β' Δπαλαιεπηηθή Ηδηαίηεξε Έθηαθηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ζα ζπλέιζεη ρσξίο ηε δεκνζίεπζε λέαο πξφζθιεζεο ζηηο 09/11/2009, εκέξα
Γεπηέξα, νκνίσο ζηνλ σο άλσ ηφπν, ηελ ίδηα ψξα, ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ K.N. 2190/1920. Ρα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο
ησλ ηπρφλ Δπαλαιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο σο άλσ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζα
είλαη ηα σο άλσ αλαθεξφκελα κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ ζα έρεη θαηαζηεί
δπλαηή ε ιήςε απφθαζεο.
Πηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε έρνπλ δηθαίσκα παξάζηαζεο νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο
θάηνρνη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ είηε απηνπξνζψπσο είηε δη‟αληηπξνζψπνπ. Νη κέηνρνη,
θάηνρνη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ παξαπάλσ Έθηαθηε
Γεληθή Ππλέιεπζε, ή ζε θάζε επαλαιεπηηθή απηήο ζπλέιεπζε, νθείινπλ :
α)Λα δεζκεχζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο κέζσ ηνπ Σεηξηζηή ηνπο θαη λα παξαιάβνπλ ηε ζρεηηθή
Βεβαίσζε Γέζκεπζεο Κεηνρψλ.
β) Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί ρεηξηζηήο θαη νη κεηνρέο ηεξνχληαη ζε εηδηθφ
ινγαξηαζκφ, ε βεβαίσζε δέζκεπζεο κεηνρψλ ζα ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε
Δθθαζάξηζεο, Γηαθαλνληζκνχ & Θαηαρψξεζεο ηεο «Δ.Σ.Α.Δ. Ππκκεηνρψλ» (πξψελ
«Θεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ»).
Νη βεβαηψζεηο θαζψο θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνηήζεσο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ
θαηφρσλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο,
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο,
ζηνλ Θνθθηλφππξγν-Θαιηκπάθη, Διεπζίλα.
Διεπζίλα, 15 Νθησβξίνπ 2009
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θ. Γεψξγηνο Γεξάξδεο ηνπ Ληθνιάνπ,
πξνεδξεχσλ πξνζσξηλψο ηεο Β΄Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, πξνζέιαβε
σο Γξακκαηέα εθ ησλ παξηζηακέλσλ ηνλ θ. Δπηχρην Ξαπαδάθε, ν νπνίνο ζα εθηειέζεη θαη
ρξέε ςεθνιέθηε.
Πηε ζπλέρεηα ν πξνζσξηλφο Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο θ. Γεψξγηνο Γεξάξδεο
αλέζεζε ζην Γξακκαηέα, λα ελεκεξψζεη ηε ζπλέιεπζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ
λφκηκεο ζχγθιεζεο ηεο ζπλέιεπζεο απηήο. Ν Γξακκαηέαο αλαθέξεη φηη ε ζρεηηθή
πξφζθιεζε ζηελ νπνία πεξηέρνληαη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ:
α.
β.

Ρνηρνθνιιήζεθε ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ γξαθείσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 9/11/2009
Γεκνζηεχζεθε ηηο 16/10/2009 :
1. Πηελ εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα «ΔΙΔΘΔΟΖ ΥΟΑ» πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα,
Αξ.θχιινπ 8655-2055, ζει. 6
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2. Πηελ εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα «ΘΔΟΓΝΠ», πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα,
Αξ.θχιινπ 7324, ζει. 54
3. Πηελ ηνπηθή εθεκεξίδα «ΔΞΗΘΑΗΟΝΡΖΡΑ ΓΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ», πνπ εθδίδεηαη ζηελ
Διεπζίλα, Αξ. θχιινπ 3212, ζει. 13
γ.
Αλαθνηλψζεθε ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Δζσηεξηθνχ
Δκπνξίνπ), κε έγγξαθν ηεο Δηαηξείαο ζηηο 16/10/2009 (αξηζ. πξσηνθφιινπ Θ210785).
Πηε ζπλέρεηα ν πξνζσξηλφο Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο θ. Γεψξγηνο Γεξάξδεο
αλέγλσζε ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ έρνπλ σο εμήο:
1. πνβνιή θαη έγθξηζε: α) ηνπ απφ 16.07.2009 Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο ησλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή
Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» θαη «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία
Μπιείαο», κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 68 (παξ. 2)-77 θαη 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993
σο ηζρχνπλ, β) ηεο επεμεγεκαηηθήο εθζέζεσο ηνπ Γ.Π. επί ηνπ σο άλσ Πρεδίνπ Πχκβαζεο
Ππγρψλεπζεο ζχκθσλα κε ην αξ.69 παξ. 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 γ) ηεο απφ 22.07.2009
έθζεζεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή θ. Θσλζηαληίλνπ Ππιενχλε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνξξνθψκελεο εηαηξείαο
«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο», θαη δ) ηεο απφ
07.09.2009 Έθζεζεο ηνπ Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο «Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία
Ιηκηηεδ» γηα ην εχινγν θαη ινγηθφ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α.
2. Έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.
Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» θαη «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο
Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο», κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 (παξ. 2)-77 θαη 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ησλ
άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/93.
3. Έγθξηζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο
ηεο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο» θαη ηεο κείσζεο ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλεπεία απφζβεζεο ιφγσ ζχγρπζεο ηεο αμίσζεο
ιήςεο κεηνρψλ δηα ηεο αθχξσζεο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη ε
απνξξνθψκελε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ άξζξνπ 5 ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο .
Παξάληα νθηψ (48) ψξεο πξν ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο θαηαξηίζζεθε θαη ηνηρνθνιιήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζε εκθαλέο κέξνο
ησλ γξαθείσλ ηεο Δηαηξείαο ν πίλαθαο ησλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ
Θαηαζηαηηθνχ θαη ην άξζξν 27 παξ. 2 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, νη νπνίνη θαηέζεζαλ ηηο κεηνρέο
ηνπο εκπξνζέζκσο, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε θαη ην Θ.Λ. 2190/1920 γηα λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ παξνχζα Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε κε ηελ έλδεημε ηνπ αξηζκνχ ησλ
θνηλψλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ.
Πηε ζπλέρεηα ν πξνζσξηλφο Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο θ. Γεψξγηνο Γεξάξδεο
αλέγλσζε ηνλ θαηάινγν ησλ θ.θ. κεηφρσλ, νη νπνίνη θαηέζεζαλ εκπξνζέζκσο ηηο κεηνρέο ηνπο:
Καηάζηαζε Δκθαληζζέλησλ θαη Γηθαηνύκελσλ πξνο πκκεηνρή θαη Φήθν
θαηόρσλ Πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ζηελ Β’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Ιδηαίηεξε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ θαηόρσλ Πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ
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ηεο 09/11/2009
α/α

Βεβαίσζε

Ολνκαηεπώλπκν

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

4395994
4396011
4391124

BNP PARIBAS (SUISSE) SA
CREDIT SUISSE-ZURICH
MAKERAMUS HOLDINGS LTD
ΓΑΙΑΛΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛ.
ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΚΖΛΑΠ
ΕΝΕΝΙΑ ΓΔΥΟΓΗΑ
ΕΝΕΝΙΑ ΓΖΚΖΡΟΑ
ΕΝΕΝΙΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
ΕΝΕΝΙΑΠ ΞΑΙΝΠ
ΕΝΕΝΙΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ
ΘΑΞΟΑΙΝ ΑΙΔΜΗΑ
ΘΝΡΠΝΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ
ΘΝΡΠΝΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΚΑΓΝΟΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΚΑΓΝΟΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ
ΤΑΙΡΖΟΑ ΑΠΖΚΗΛΑ
ΤΑΙΡΖΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΤΝΟΛΟΝ
ΠΟΟΣΟ

4396790
4385670
4385669
4385664
4385671
4385666
4395501
4396535

4395502
4379759
4379767

ύλνιν
Αξηζκνύ
Μεηνρώλ
& Φήθσλ
108.548
296.531
38.090
1.980
130.000
126.000
25.000
100.000
3.000
125.000
55.029
188.461
39.830
2.808
1.000
17.193
1.107
1.259.577
49,071

Ολνκαηεπώλπκν
παξηζηακέλνπ ή
εμνπζηνδνηεκέλνπ
αληηπξνζώπνπ
ΓΔΟΚΑΡΑ ΓΑΛΑΖ
ΓΔΟΚΑΡΑ ΓΑΛΑΖ
ΞΝ ΑΓΓΔΙΝ ΘΑΙΑΠΠΗΛΗΓΖ
ΞΝ ΘΔΝΓΥΟΝ ΘΝΡΠΗΑ
ΞΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΚΑΓΝΟΝ
ΞΝ ΞΑΙΝ ΕΝΕΝΙΑ
ΞΝ ΞΑΙΝ ΕΝΕΝΙΑ
ΞΝ ΠΥΡΖΟΗΝ ΘΝΙΝΘΘΑ
ΑΡΝΞΟΝΠΥΞΥΠ
ΞΝ ΞΑΙΝ ΕΝΕΝΙΑ
ΞΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΚΑΓΝΟΝ
ΑΡΝΞΟΝΠΥΞΥΠ
ΞΝ ΠΡΔΦΑΛΝ ΘΝΡΠΝΘΝ
ΑΡΝΞΟΝΠΥΞΥΠ
ΞΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΚΑΓΝΟΝ
ΞΝ ΘΥΛ/ΛΝ ΤΑΙΡΖΟΑ
ΞΝ ΘΥΛ/ΛΝ ΤΑΙΡΖΟΑ

Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθνληαη ή εθπξνζσπνχληαη
ζηελ παξνχζα Ππλέιεπζε φινη νη σο άλσ κέηνρνη ηεο εηαηξείαο.
Γειαδή παξίζηαληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ 1.259.577 Ξξνλνκηνχρεο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο θαη ςήθνπο επί ζπλφινπ 2.566.836 Ξξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ, ήηνη
πνζνζηφ 49,071 % ησλ Ξξνλνκηνχρσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.
Κεηά απφ απηά, ν αλσηέξσ πίλαθαο ησλ παξφλησλ Κεηφρσλ, επηθπξψλεηαη νκνθψλσο
απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη θεξχζζεηαη νξηζηηθφο, ε Ππλέιεπζε θεξχζζεηαη ζε απαξηία
σο πξνο ηα ζέκαηα απηήο θαη πξνρσξεί ζηε ζπγθξφηεζή ηεο.
Ν πξνζσξηλφο Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο θάιεζε ηε Ππλέιεπζε, φπσο ζχκθσλα
κε ην Θαηαζηαηηθφ θαη ην Λφκν, εθιέμεη νξηζηηθφ Ξξφεδξν θαη νξηζηηθφ Γξακκαηέα ηεο
Ππλέιεπζεο.
Ζ Ππλέιεπζε νκφθσλα εθιέγεη νξηζηηθφ Ξξφεδξν ηνλ Ξξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν
ηεο Δηαηξείαο θ. Γεψξγηνο Γεξάξδε θαη νξηζηηθφ Γξακκαηέα ηνλ θ. Δπηχρην Ξαπαδάθε.
Ππλεπψο, νη κέηνρνη πνπ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ παξνχζα Β΄Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Ηδηαίηεξε Γεληθή Ππλέιεπζε, εθπξνζσπνχλ
ζπλνιηθά 1.259.577 Ξξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη ςήθνπο δειαδή ην 49,071 % ησλ
Ξξνλνκηνχρσλ νλνκζηηθψλ κεηνρψλ, άξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 παξ. 4 θαη 31 παξ. 2
ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ε παξνχζα Β΄Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Ηδηαίηεξε Γεληθή Ππλέιεπζε
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βξίζθεηαη ζε απαξηία. Ππλεπψο κπνξεί λα ιάβεη εγθχξσο θαη λνκίκσο απνθάζεηο επί ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
Ξξηλ εηζέιζεη ζηε ζπδήηεζε ησλ επί κέξνπο ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ν θ.
Ξξφεδξνο πξνηείλεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνλ ηξφπν ςεθνθνξίαο δηα βνήο, ν νπνίνο
γίλεηαη απνδεθηφο πακςεθεί απφ απηή.
Ν θ. Ξξφεδξνο επραξίζηεζε ηνπο θ.θ. Κεηφρνπο γηα ηελ εθινγή ηνπ θαη παξαθαιεί ηε
Ππλέιεπζε λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
Θέκα 1ν:
Τπνβνιή θαη έγθξηζε: α) ηνπ από 16.07.2009 ρεδίνπ ύκβαζεο
πγρώλεπζεο
ησλ
αλσλύκσλ
εηαηξεηώλ
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ
Α.Σ.Δ.Ν.Δ.
Αλώλπκνο
Σερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή
Ναπηηιηαθή
Δηαηξεία»
θαη
«ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ
Αλώλπκνο
Δηαηξεία-Δηζαγσγή
θαη
Δκπνξία
Ξπιείαο»,
κε απνξξόθεζε ηεο δεύηεξεο από ηελ πξώηε ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 (παξ. 2)-77 θαη 78 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920
θαη ησλ
άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν. 2166/1993 σο ηζρύνπλ, β) ηεο επεμεγεκαηηθήο εθζέζεσο
ηνπ Γ.. επί ηνπ σο άλσ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ζύκθσλα κε ην αξ. 69
παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 γ) ηεο από 22.07.2009 έθζεζεο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή
θ.
Κσλζηαληίλνπ
πιενύλε
γηα
ηε
δηαπίζησζε
ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο απνξξνθώκελεο
εηαηξείαο
«ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ
Αλώλπκνο
Δηαηξεία-Δηζαγσγή
θαη
Δκπνξία
Ξπιείαο», δ) ηεο από 07.09.2009 Έθζεζεο ηνπ Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο «Σξάπεδα
Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία Ληκηηεδ» γηα ην εύινγν θαη ινγηθό ηεο ζρέζεο
αληαιιαγήο κεηνρώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1.4.1.3 ηνπ Καλνληζκνύ
ηνπ Υ.Α. θαη ε) επηθύξσζε ησλ απνθάζεσλ, δειώζεσλ, αλαθνηλώζεσλ θαη
ελεξγεηώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ, ησλ πξνζηεζέλησλ θαη ησλ
πιεξεμνπζίσλ πνπ ζα έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πγρώλεπζεο.
Ν θ. Ξξφεδξνο ιαβψλ ην ιφγν αλαθέξεη φηη ε παξνχζα ζπλέιεπζε ζπγθιήζεθε γηα λα
ιάβεη απφθαζε πεξί ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο Δηαηξείαο δη‟ απνξξφθεζεο ηεο αλψλπκεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία
Μπιείαο». Πην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο:
1. Ρα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ δχν εηαηξεηψλ ήξζαλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ
αλσηέξσ ζπγρψλεπζε ε νπνία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 (παξ. 2) 77 θαη 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 Λ. 2166/1993, σο ηζρχνπλ. Πρεηηθψο ηα
σο άλσ Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα έιαβαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπο ζηηο 19.12.2008 απνθάζεηο
γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγρψλεπζε δη΄ απνξξφθεζεο ηεο σο άλσ
εηαηξείαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ,
γηα ηνλ νξηζκφ νξθσηνχ ειεγθηή θαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ Πρεδίνπ Ππκβάζεσο
Ππγρσλεχζεσο θαη ηεο ζρεηηθήο Δπεμεγεκαηηθήο Δθζέζεσο.
Ρα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ δχν εηαηξεηψλ ελέθξηλαλ ζε ρσξηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηνπο κε
εκεξνκελία 16.07.2009 ην απφ θνηλνχ θαηαξηηζζέλ Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο.
Πηηο 16.07.2009 ππεγξάθε ην εγθεθξηκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Πρέδην Πχκβαζεο
Ππγρψλεπζεο, ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζηε Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Ξίζηεσο
ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζην Ρκήκα Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Λνκαξρίαο
Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ησλ δχν εηαηξεηψλ θαη νη ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε
απηή δεκνζηεχηεθαλ ζην ππ‟ αξηζκ. 9892/12.08.2009 ΦΔΘ (Ρεχρνο Α.Δ.-ΔΞΔ). Ξεξίιεςε
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ηνπ Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο δεκνζηεχζεθε κε κέξηκλα ησλ Γηνηθεηηθψλ
Ππκβνπιίσλ ησλ δχν εηαηξηψλ ζηελ εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα «ΘΔΟΓΝΠ» ζηηο
21.08.2009, ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 παξ. 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Απφ ηελ αλσηέξσ δεκνζίεπζε κέρξη θαη ζήκεξα θαλέλαο πηζησηήο ηεο Δηαηξίαο δελ
εκθαλίζηεθε λα δεηήζεη εγγπήζεηο ή θαη λα πξνβάιεη αληηξξήζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν
70 παξ. 2 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Δπίζεο, ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ δχν εηαηξεηψλ ζηηο απφ 16.07.2009 ζπλεδξηάζεηο
ηνπο θαηάξηεζαλ θαη ελέθξηλαλ ηηο εθζέζεηο πνπ επεμεγνχλ θαη δηθαηνινγνχλ απφ λνκηθή
θαη νηθνλνκηθή άπνςε ην Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο, δειψλνληαο φηη ζεσξνχλ ηε
ζπγρψλεπζε επσθειή θαη ζπκθέξνπζα γηα ακθφηεξεο ηηο εηαηξείεο.
2. Δπί ηνπ Ηζνινγηζκνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008 ηεο Απνξξνθψκελεο
γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαηά ηελ σο άλσ
εκεξνκελία κε ζθνπφ ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε απνξξφθεζε απφ ηελ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2166/1993 ζπληάρζεθε ε απφ 22.07.2009 έθζεζε ηνπ
Νξθσηνχ Διεγθηή θ. Θσλζηαληίλνπ Γ. Ππιενχλε ηεο εηαηξίαο «ΠΝΙ Α.Δ. Νξθσηνί Διεγθηέο
Ινγηζηέο» πνπ θαηαρσξείηαη νιφθιεξε ζην παξφλ πξαθηηθφ σο θαησηέξσ.
3. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ απαηηείηαη
ε θαηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνο ηε Γεληθή Ππλέιεπζε Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:
α) Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο, ησλ παξαδνρψλ πνπ ιήθζεθαλ
ππφςε, ησλ ηπρψλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ απνηίκεζε θαη ηνπ ηξφπνπ βάζεη
ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίζζεθε ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ
ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, εθηφο αλ γη‟ απηφ παξέρεηαη
εμαίξεζε.
β) Γήισζε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα πνπ δηελήξγεζε ηηο απνηηκήζεηο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ
εηαηξεηψλ, γηα ην εάλ νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ είλαη θαηάιιειεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε.
γ) Γλψκε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα πνπ δηελήξγεζε ηηο απνηηκήζεηο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ
εηαηξεηψλ, γηα ην εάλ ε ζρέζε αληαιιαγήο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ελ ιφγσ απνηηκήζεηο
είλαη εχινγε θαη ινγηθή.
Πχκθσλα θαη κε ην ίδην άξζξν 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ε
εθπφλεζε ησλ απνηηκήζεσλ ησλ δχν εηαηξεηψλ θαη ε γλσκνδφηεζε γηα ην εχινγν θαη
ινγηθφ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηνπο πξνθχπηνπλ απφ Έθζεζε αλεμάξηεηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ή Δ.Ξ.Δ.. πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα παξέρεη ππεξεζίεο αλαδφρνπ ζε
δεκφζηα πξνζθνξά ή ειεγθηηθνχ νίθνπ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαηφπηλ εληνιήο ησλ
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δχν εηαηξεηψλ ην έξγν ηεο δηελέξγεηαο ηεο απνηίκεζήο ηνπο
θαη ηεο δηαηχπσζεο γλψκεο γηα ην εχινγν θαη ινγηθφ ηνπ ιφγνπ αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ
ηνπο.
Θαηφπηλ ηνχηνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, χζηεξα θαη απφ ηελ απφ ηελ 13.07.2009 ζρεηηθή
ηνπ απφθαζε, αλάζεζε ζχκθσλα κε ην λφκν ην αλσηέξσ έξγν ζην πηζησηηθφ ίδξπκα
«ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΞΟΝ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΗΚΗΡΔΓ». Πρεηηθψο θαηαξηίζηεθε θαη
ππνβιήζεθε πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο
Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» ε απφ 07.09.2009 Έθζεζε ηνπ
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πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο «ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΞΟΝ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΗΚΗΡΔΓ» θαη ήδε
ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ε απφ 22.09.2009 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξείαο, νη νπνίεο αληίζηνηρα ήδε ππνβιήζεθαλ πξνο ην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη
δεκνζηεχηεθαλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο. Νη Δθζέζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη
νιφθιεξεο ζην παξφλ πξαθηηθφ σο θαησηέξσ.
Ρειεηψλνληαο ηελ εηζήγεζή ηνπ, παξαθαιεί, ηε Γεληθή Ππλέιεπζε λα εγθξίλεη
αλεπηθχιαθηα ηα εμήο:
Α)

Σν από 16.07.2009 ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο ην πιήξεο θείκελν ηνπ
νπνίνπ έρεη σο εμήο:

«ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΤΓΥΧΝΔΤΔΧ
ΓΙ’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΔΧ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ
«ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Αλώλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή & Δκπνξία Ξπιείαο»,
από ηελ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο Σερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»
Νη σο άλσ εηαηξείεο εθπξνζσπνχκελεο απφ ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηά ηνπο, ήιζαλ ζε
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ
Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή & Δκπνξία Μπιείαο», απφ ηελ εηαηξεία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ
Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία».
Ξξνο ηνχην ζπληάζζνπλ ην παξφλ Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο θαηά ην άξζξν 69 επ.
Θ.Λ. 2190/20 «πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ».
1. ηνηρεία ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηώλ:
ΑΠΟΡΡΟΦΧΑ ΔΣΑΙΡεΙΑ: Ζ εδξεχνπζα ζηνλ Θνθθηλφππξγν - Θαιηκπάθη, Διεπζίλαο
αλψλπκε εηαηξίεα κε ηελ επσλπκία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε Αξ. ΚΑΔ. 13709/06/B/86/148, λνκίκσο
εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεκήηξην Κ. Καδνχξν κε ηελ απφ 16 Ηνπιίνπ 2009
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ εθεμήο ε «Απνξξνθψζα».
ΑΠΟΡΡΟΦΧΜΔΝΗ ΔΣΑΙΡεΙΑ: Ζ εδξεχνπζα ζηνλ Ξεηξαηά, επί ηεο νδνχ Λνηαξά αξηζ.
89-91, αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία – Δηζαγσγή
& Δκπνξία Μπιείαο», κε Αξ. ΚΑΔ. 6403/02/Β/86/288 λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο απφ ηνλ
θ. Αιέμαλδξν Ξ. Ξαππά κε ηελ απφ 16 Ηνπιίνπ 2009 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο
Ππκβνπιίνπ εθεμήο ε «Απνξξνθψκελε»,
(εθεμήο απφ θνηλνχ νη «Ππγρσλεπφκελεο Δηαηξίεο»)
2. Γηαδηθαζία πγρώλεπζεο- Δθαξκνζηέεο Γηαηάμεηο
2.1. Ζ απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο ησλ σο άλσ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ απφ ηελ πξψηε ζα
γίλεη θαηά ηα άξζξα 69 -77 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 σο ηζρχεη θαη ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993. Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζα ιεθζεί απφ ηηο
Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ησλ παξαπάλσ εηαηξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, φπσο ηζρχνπλ.
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2.2. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ σο άλσ εηαηεηψλ ζπληειείηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο
κε ηελ θαηά ην ρξφλν ηεο νινθιεξψζεσο ηεο ζπγρσλεχζεσο ινγηζηηθή ελνπνίεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ, φπσο απηά
εκθαλίδνληαη ζηνλ ζπληαρζέληα απφ 31.12.2008 ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
Απνξξνθψκελεο. Ππγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο
απνξξνθψκελεο κέρξη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ Λ. 2166/1993, ζα κεηαθεξζνχλ σο ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο
Απνξξνθψζαο.
2.3. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο πεξαηψλεηαη κε ηελ θαηαρψξεζε ζην Κεηξψν
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο γηα ηε ζπγρψλεπζε
ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξεψλ. Νη απνθάζεηο ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξεηψλ καδί κε
ηελ νξηζηηθή ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο, ε νπνία ζα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ
ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, θαζψο θαη ε εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ζπγρψλεπζεο, ζα
ππνβιεζνχλ ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/20. Δπίζεο
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγρσλεχζεσο, ζα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο πνπ
νξίδνπλ ηα άξζξα 69 παξ. 3 θαη 70 παξ.1 ηνπ Θ.Λ. 2190/20.
3. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία- Μεηνρηθό θεθάιαην ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηώλρέζε αληαιιαγήο
3.1. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ πέληε
εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ ηξηάληα κία ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ ηξηψλ επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ (€
5.131.803,60) θαη δηαηξείηαη ζε ελλέα εθαηνκκχξηα ελελήληα έμη ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο
πελήληα ηέζζεξηο (9.096.354) θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ
ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) ε θάζε κία θαη ζε δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη
ρηιηάδεο νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) πξνλνκηνχρεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο
ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) ε θάζε κία.
3.2. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψκελεο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ δψδεθα
εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ κία ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (€12.201.200) θαη δηαηξείηαη ζε
δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο (12.201.200) κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο ελφο επξψ (€1,00) ε θάζε κία.
3.3. Ζ Απνξξνθψκελε θαηέρεη ζήκεξα δχν εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο
εβδνκήληα ηέζζεξηο (2.650.074) θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ
ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) εθάζηε ηεο Απνξξνθψζαο, ήηνη πνζνζηφ 29,13336% ησλ
θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο θαη ζε αμία ελφο εθαηνκκπξίνπ εθαηφλ εμήληα έμη
ρηιηάδσλ ηξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ (€1.166.032,56) ηνπ κεηνρηθνχ ηεο
θεθαιαίνπ («Ππκκεηνρή»).
3.4. Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Λ. 2166/93, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
Απνξξνθψζαο ζα απμεζεί ζπλνιηθά θαηά ην πνζφ ησλ έληεθα εθαηνκκπξίσλ ηξηάληα
πέληε ρηιηάδσλ εθαηφλ εμήληα επηά επξψ θαη ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ
(€11.035.167,44), πνπ αληηζηνηρεί ζην εηζθεξφκελν θεθάιαην ηεο Απνξξνθψκελεο θαη
αθνχ αθαηξεζεί ε νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνχκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο
πνπ ε Απνξξνθψκελε θαηέρεη.
Δηδηθφηεξα ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο:
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α. ζα απμεζεί θαηά ην πνζφ ησλ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ κία ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ
επξψ (€12.201.200) πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ εηζθεξφκελνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Απνξξνθψκελεο θαη
β. ζα κεησζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 3 θαη 75 παξ. 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζπλεπεία
απφζβεζεο ιφγσ ζχγρπζεο ηεο αμίσζεο ιήςεο κεηνρψλ θαηά έλα εθαηνκκχξην εθαηφλ
εμήληα έμη ρηιηάδεο ηξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηά (€1.166.032,56) πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνχκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο
πνπ ε Απνξξνθψκελε θαηέρεη.
Δπνκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ δεθαέμη
εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ εμήληα έμη ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα ελφο επξψ θαη
ηεζζάξσλ ιεπηψλ (€16.166.971,04) θαη ζα δηαηξείηαη ζε ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα
εθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα (34.176.280) θνηλέο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) θαη ζε δχν εθαηνκκχξηα
πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) πξνλνκηνχρεο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) εθάζηεο.
3.5 Πχκθσλα δε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 2166/93, ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηεο
Απνξξνθψκελεο κε θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο ζπλεπεία ηεο ζπγρψλεπζεο, ζα έρεη
σο εμήο:
α. Νη κέηνρνη ηεο Απνξξνθψκελεο ζα αληαιιάζζνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο
Απνξξνθψκελεο πξνο 2,19458266400026 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο, δειαδή
ζα ιάβνπλ ζπλνιηθά είθνζη έμη εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηεο
ζαξάληα δπν (26.776.542) λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο νλνκαζηηθήο αμίαο
ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) έθαζηε.
β. Νη θάηνρνη θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο (πιελ ηεο Απνξξξνθψκελεο) ζα
αληαιιάζζνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο Απνξξνθψζαο πνπ θαηέρνπλ πξνο
1,14790825096024 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο, δειαδή ζα ιάβνπλ ζπλνιηθά
επηά εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο ελελήληα ελληά ρηιηάδεο επηαθφζηεο ηξηάληα νθηψ
(7.399.738) λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ
ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) εθάζηε. Νη θάηνρνη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο
ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ φπσο θαη πξηλ απφ ηε
ζπγρψλεπζε, δειαδή ζα θαηέρνπλ δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο
νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) εθάζηε.
3.6. Ρα θιαζκαηηθά δηθαηψκαηα λέσλ κεηνρψλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηε ζπγρψλεπζε
ζα ξπζκηζηνχλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Απνξξνθψζαο.
3.7. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ε Απνξξνθψζα ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο
δένπζεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ θαη΄ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ζρέζεο αληαιιαγήο λα
πηζησζνχλ, κέζσ ηνπ Θεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ Αμηψλ (Θ.Α.Α.), ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ
Π.Α.Ρ. ησλ θαηφρσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο
Απνξξνθψκελεο, νη λέεο θνηλέο κεηνρέο (άπινη ηίηινη) πνπ δηθαηνχληαη ιφγσ ηεο
ζπγρψλεπζεο.
4. πκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο Απνξξνθώζαο.
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Απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπγρσλεχζεσο, ήηνη απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο
εγθξηηηθήο απφθαζεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηεψλ, νη κέηνρνη ηεο απνξξνθψκελεο
ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Απνξξνθψζαο, ήηνη νη λέεο θνηλέο κεηνρέο
ζα δηθαηνχληαη κεξίζκαηνο ζε θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο
2009, εθφζνλ ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Απνξξνθψζαο απνθαζίζεη ηε δηαλνκή
κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε απηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη λέεο κεηνρέο έρνπλ πηζησζεί
ζηνπο ινγαξηαζκνχο ΠΑΡ ησλ δηθαηνχρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο
απφιεςεο κεξίζκαηνο.
5. Απνηειέζκαηα ηεο πγρώλεπζεο
5.1. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο απηήο, ε Απνξξνθψκελε ζα ιπζεί ρσξίο λα
επαθνινπζήζεη εθθαζάξηζή ηεο θαη νη κεηνρέο ηεο ζα αθπξσζνχλ, ην δε ζχλνιν ηεο
πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηεο θαη
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εηδηθψο θαηαξηηζζέληα θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηνπ Λ. 2166/93
Ηζνινγηζκφ Κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 31.12.2008 θαη φπσο ζα πθίζηαηαη θαη ζα επξίζθεηαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρσλεχζεσο ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ, ζα
κεηαβηβαζζεί ζηελ Απνξξνθψζα. Νιφθιεξε ε πεξηνπζία ηεο Απνξξνθψκελεο θαη ηα
πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα, απαηηήζεηο θαη αμηψζεηο απηήο κεηαβηβάδνληαη κε ηε ζχκβαζε
ζπγρψλεπζεο, αιιά θαη εθ ηνπ Λφκνπ ιφγσ ηεο επεξρφκελεο απνξξνθήζεσο, ζηελ
Απνξξνθψζα, ζπγρξφλσο δε ε Απνξξνθψζα αλαιακβάλεη θαη απνδέρεηαη ιφγσ ηεο
ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο αιιά θαη εθ ηνπ Λφκνπ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνπ
παζεηηθνχ ηεο Απνξξνθψκελεο θαη έηζη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ
ζπγρψλεπζεο ζα επέιζεη θαηά ην Λφκν (άξζξν 75 Θ.Λ. 2190/20) κεηαβίβαζε πνπ
εμνκνηψλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή (νηνλεί θαζνιηθή δηαδνρή). Όπνπ θαηά ην Λφκν
απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο δηαηππψζεηο γηα ηε κεηαβίβαζε ζηελ Απνξξνθψζα ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Απνξξνθψκελεο θαη ελδεηθηηθά ησλ ζεκάησλ, ησλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θιπ., νη ζπκβαιιφκελεο εηαηξίεο αλαιακβάλνπλ κε ην παξφλ ηελ
αθξηβή ηήξεζή ηνπο.
5.2. Απφ ηελ 01.01.2009 (επνκέλε ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ) θαη
εθεμήο νη πξάμεηο ηεο Απνξξνθψκελεο ζεσξνχληαη φηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Απνξξνθψζαο, ηα δε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Απνξξνθψκελεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ
απφ ηελ εκεξνκελία απηή κέρξη ηεο νινθιεξψζεσο ηεο ζπγρσλεχζεσο, ζα ζεσξνχληαη σο
απνηειέζκαηα ηεο Απνξξνθψζαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 74 θαη 75 ηνπ Θ.Λ.
2190/20, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην άξζξν 2 παξ.6 ηνπ Λ. 2166/93.
6. Δηδηθά Γηθαηώκαηα
6.1. Γελ ππάξρνπλ κέηνρνη ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξεηψλ πνπ λα έρνπλ εηδηθά
δηθαηψκαηα ή πξνλφκηα, νχηε ηα πξφζσπα απηά λα είλαη θάηνρνη άιισλ ηίηισλ ε κεηνρψλ,
πιελ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ θαηφρσλ ησλ 2.566.836 πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο
Απνξξνθψζαο, νη νπνίνη θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζα ζπλερίζνπλ λα
θαηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ φπσο θαη πξηλ απφ ηε ζπγρψλεπζε, κε
ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία θαη νη νπνίεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα:
α) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
β) Ξξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ θαηαβιεζέληνο
θεθαιαίνπ.
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γ) Θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο
θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
6.2. Δπίζεο ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ θαη ηνπο
ηαθηηθνχο ειεγθηέο ησλ Ππγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηψλ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηα
Θαηαζηαηηθά απηψλ, νχηε απφ απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ απηψλ Ππλειεχζεσλ, νχηε
παξέρνληαη ηέηνηα σο εθ ηεο ζπγρσλεχζεσο απηήο.
7. Σειηθέο Γηαηάμεηο
7.1. Νη Ππγρσλεπφκελεο Δηαηξείεο ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ θαη ζα
ηεξήζνπλ φιεο ηηο δηαηππψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία.
7.2. Ζ παξνχζα ζπκθσλία ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηηο
Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξεηψλ θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ
αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.
Ξξνο πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ην παξφλ Πρέδην Ππκβάζεσο Ππγρσλεχζεσο θαη
ππνγξάθεηαη λνκίκσο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ εηαηξηψλ.
16 Ηνπιίνπ 2009
Γηα ηελ Απνξξνθώζα
Γεκήηξηνο Μ. Μαδνύξνο

Γηα ηελ Απνξξνθώκελε
Αιέμαλδξνο Π. Παππάο»

Β)
Η από 16.07.2009 Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
γηα ηε λνκηθή θαη νηθνλνκηθή αηηηνιόγεζε ηνπ σο άλσ ζρεδίνπ, ην πιήξεο
θείκελν ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο:

«Θχξηνη Κέηνρνη,
Πθνπφο ηεο παξνχζεο έθζεζεο, ε νπνία ζπληάρζεθε θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 69 παξ. 4
ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, είλαη λα ζαο επεμεγήζεη θαη λα δηθαηνινγήζεη απφ λνκηθήο θαη
νηθνλνκηθήο άπνςεο, ην ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο αλσλχκνπ
εηαηξείαο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή & Δκπνξία Μπιείαο» (εθεμήο
«Απνξξνθψκελε») απφ ηελ εηαηξεία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» (εθεμήο «Απνξξνθψζα»), απφ θνηλνχ νη
«Ππγρσλεπφκελεο Δηαηξίεο», πνπ θαηήξηηζαλ απφ θνηλνχ ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ δχν
εηαηξεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπγρσλεπζνχλ κε απνξξφθεζε θαη εηδηθφηεξα ηε ζρέζε
αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηεο απνξξνθψκελεο εηαηξείαο κε ηηο κεηνρέο πνπ ζα εθδψζεη ε
απνξξνθψζα εηαηξεία, ήηνη:
Ι. Οηθνλνκηθή άπνςε ηεο ζπγρώλεπζεο
Νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηε ζπγρψλεπζε ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ είλαη νη παξαθάησ:
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ δχν εηαηξεηψλ
απεθαζίζζε φηη επεηδή νη Ππγρσλεπφκελεο Δηαηξείεο έρνπλ θνηλή δξαζηεξηφηεηα θαη ε
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Απνξξνθψκελε θαηέρεη πνζνζηφ 29,13336% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο,
επηβάιιεηαη θαη δηθαηνινγείηαη ε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο πξψηεο απφ ηελ
δεχηεξε δηφηη εθηηκήζεθε φηη δελ είλαη ζπκθέξνλ απφ άπνςε νξγαλσηηθήο δνκήο λα
ππάξρνπλ δχν εηαηξείεο ζηνλ ίδην φκηιν κε ηνλ απηφ ζθνπφ.
Δπηπιένλ ε ζπγρψλεπζε ησλ δπν εηαηξεηψλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο
κεγάινπ νξγαληζκνχ ζην ρψξν ηεο πξηζηήο μπιείαο θαη ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ
πξντφλησλ μχινπ, εληζρπκέλνπ ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηθαλνχ
λα εθκεηαιιεπηεί απνδνηηθφηεξα ηπρφλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο.
Κε ηε ζπγρψλεπζε ζα επηηεπρζνχλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κε ηε κείσζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ
θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ελνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ δπν εηαηξεηψλ ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, νη δε πφξνη ηεο λέαο
εηαηξείαο ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλήο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο.
Ππλεπψο, ε εηαηξεία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπγρψλεπζε ζα έρεη κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη
άξα ζα εληζρπζεί ε ζέζε ηεο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, ζα έρεη θαιχηεξε πξφζβαζε ζε
θεθάιαηα θαη ζα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί απνδνηηθφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε επειημία
επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη λα πεηχρεη θαιχηεξνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο.
Ρέινο, κε ηε ζπγρψλεπζε, αμηνπνηνχληαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξεηψλ, θαζψο θαη ε ζπζζσξεκέλε ηερλνγλσζία θαη
γλψζε ηεο αγνξάο ησλ ζηειερψλ ησλ δπν εηαηξεηψλ.
ΙΙ. Ννκηθή άπνςε ηεο ζπγρώλεπζεο
1.Δπηιέμακε λα αθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 69 -77 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 σο ηζρχεη θαη ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993, δηφηη ε ζπγρψλεπζε κε ηε κνξθή απηήλ παξέρεη δηάθνξα
θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα θαη επηπιένλ εμππεξεηεί ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Ξιένλ ζπγθεθξηκέλα νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο αθνξνχλ απαιιαγή απφ θάζε θφξν,
ηέινο ραξηνζήκνπ ή νηνπδήπνηε άιινπ ηέινπο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη εηζθνξάο ή
δηθαηψκαηνο ππέξ νηνπδήπνηε ηξίηνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Λ.
2166/1993 ε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ δελ
απαηηείηαη λα ελεξγεζεί απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 9 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920
επηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ αιιά κπνξεί λα γίλεη απφ Νξθσηφ Ινγηζηή, ζπκβάιινληαο έηζη
ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο.
2. Γεδνκέλνπ φηη ε Απνξξνθψζα είλαη εηαηξεία εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ, ζα
πξέπεη λα ηεξεζεί επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία θαζψο θαη ε
λνκνζεζία ηεο θεθαιαηαγνξάο.
3. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην, ν αξηζκφο κεηνρψλ θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ησλ
Ππγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηψλ, έρνπλ σο αθνινχζσο:
3.1.Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ πέληε
εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ ηξηάληα κία ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ ηξηψλ επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ (€
5.131.803,60) θαη δηαηξείηαη ζε ελλέα εθαηνκκχξηα ελελήληα έμη ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο
πελήληα ηέζζεξηο (9.096.354) θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ
ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) ε θάζε κία θαη ζε δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη
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ρηιηάδεο νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) πξνλνκηνχρεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο
ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) ε θάζε κία.
3.2. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψκελεο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ δψδεθα
εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ κία ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (€12.201.200) θαη δηαηξείηαη ζε
δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο (12.201.200) κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο ελφο επξψ (€1,00) ε θάζε κία.
3.3. Ζ Απνξξνθψκελε θαηέρεη ζήκεξα δχν εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο
εβδνκήληα ηέζζεξηο (2.650.074) θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ
ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) εθάζηε ηεο Απνξξνθψζαο, ήηνη πνζνζηφ 29,13336% ησλ
θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο θαη ζε αμία ελφο εθαηνκκπξίνπ εθαηφλ εμήληα έμη
ρηιηάδσλ ηξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ (€1.166.032,56) ηνπ κεηνρηθνχ ηεο
θεθαιαίνπ.
3.4. Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Λ. 2166/93, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
Απνξξνθψζαο ζα απμεζεί ζπλνιηθά θαηά ην πνζφ ησλ έληεθα εθαηνκκπξίσλ ηξηάληα
πέληε ρηιηάδσλ εθαηφλ εμήληα επηά επξψ θαη ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ
(€11.035.167,44), πνπ αληηζηνηρεί ζην εηζθεξφκελν θεθάιαην ηεο Απνξξνθψκελεο θαη
αθνχ αθαηξεζεί ε νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνχκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο
πνπ ε Απνξξνθψκελε θαηέρεη.
Δηδηθφηεξα ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο:
α. ζα απμεζεί θαηά ην πνζφ ησλ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ κία ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ
επξψ (€12.201.200) πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ εηζθεξφκελνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Απνξξνθψκελεο θαη
β. ζα κεησζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 3 θαη 75 παξ. 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζπλεπεία
απφζβεζεο ιφγσ ζχγρπζεο ηεο αμίσζεο ιήςεο κεηνρψλ θαηά έλα εθαηνκκχξην εθαηφλ
εμήληα έμη ρηιηάδεο ηξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηά (€1.166.032,56) πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνχκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο
πνπ θαηέρεη ε Απνξξνθψκελε.
Δπνκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ δεθαέμη
εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ εμήληα έμη ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα ελφο επξψ θαη
ηεζζάξσλ ιεπηψλ (€16.166.971,04) θαη ζα δηαηξείηαη ζε ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα
εθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα (34.176.280) θνηλέο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) θαη ζε δχν εθαηνκκχξηα
πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) πξνλνκηνχρεο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) εθάζηεο.
4. Ζ ζρέζε αμηψλ ηεο Απνξξνθψζαο πξνο ηελ Απνξξνθψκελε θαζνξίζηεθε απφ ηα
Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ. Πεκεηψλεηαη φηη νη κέηνρνη ηεο
Απνξξνθψκελεο ζα αληαιιάμνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο κφλν κε θνηλέο κεηνρέο ηεο
Απνξξνθψζαο, νη δε θάηνρνη ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο ζα
ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ φπσο θαη πξηλ απφ ηε
ζπγρψλεπζε κε ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία.
Υο ζπλέπεηα ηεο σο άλσ απφθαζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ Ππγρσλεπνκέλσλ
Δηαηξηψλ, ε ζρέζε αμηψλ κεηαμχ ηεο Απνξξνθψζαο θαη ηεο Απνξξνθψκελεο, πνπ
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πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί απφ ηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ησλ Ππγρσλεπφκελσλ
Δηαηξηψλ, δηακνξθψλεηαη ζε 1,0 πξνο 2,0 αληίζηνηρα.
5. Ζ ζρέζε ζπκκεηνρήο ησλ θαηφρσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο θαη ησλ κεηφρσλ
ηεο Απνξξνθψκελεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θνηλέο
κεηνρέο ηεο κεηά ηε ζπγρψλεπζε, ζχκθσλα κε ηελ αμία απηψλ θαη δεδνκέλεο ηεο
πξναλαθεξζείζεο ζηελ παξ. 3.4 ηνπ παξφληνο «αθχξσζεο», πξνζδηνξίζηεθε γηα ηελ
Απνξξνθψκελε ζε 78,35% θαη γηα ηελ Απνξξνθψζα ζε 21,65% πεξίπνπ.
Γειαδή ζην εθ ηεο ζπγρψλεπζεο λέν κεηνρηθφ θεθάιαην (πνπ αληηζηνηρεί ζε θνηλέο
κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο) ζα αληηζηνηρνχλ ζηνπο θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ ηεο
Απνξξνθψζαο επηά εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο ελελήληα ελληά ρηιηάδεο επηαθφζηεο ηξηάληα
νθηψ (7.399.738) λέεο θνηλέο κεηνρέο θαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Απνξξνθψκελεο είθνζη έμη
εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηεο ζαξάληα δπν (26.776.542)
λέεο θνηλέο κεηνρέο.
Νη δε θάηνρνη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ηνλ
ίδην αξηζκφ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ φπσο θαη πξηλ απφ ηε ζπγρψλεπζε, ήηνη δχν
εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836)
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44)
εθάζηεο.
Ζ ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ησλ Ππγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηψλ θαζνξίδεηαη σο
θαησηέξσ:
α. Νη κέηνρνη ηεο Απνξξνθψκελεο ζα αληαιιάζζνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο
Απνξξνθψκελεο πξνο 2,19458266400026 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο, δειαδή
ζα ιάβνπλ ζπλνιηθά είθνζη έμη εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηεο
ζαξάληα δπν (26.776.542) λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο νλνκαζηηθήο αμίαο
ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€ 0,44) έθαζηε.
β. Νη θάηνρνη θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο (πιελ ηεο Απνξξξνθψκελεο) ζα
αληαιιάζζνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο Απνξξνθψζαο πνπ θαηέρνπλ πξνο
1,14790825096024 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο, δειαδή ζα ιάβνπλ ζπλνιηθά
επηά εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο ελελήληα ελληά ρηιηάδεο επηαθφζηεο ηξηάληα νθηψ
(7.399.738) λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξαληαηεζζάξσλ
ιεπηψλ ηνπ επξψ (€ 0,44) εθάζηε. Νη θάηνρνη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο
ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ φπσο θαη πξηλ απφ ηε
ζπγρψλεπζε, δειαδή ζα θαηέρνπλ δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο
νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
ζαξαληαηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€ 0,44) εθάζηε.
6. Ζ αλσηέξσ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφιηο νινθιεξσζεί ε
ζπγρψλεπζε.
7. Γπζρέξεηεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ δελ έρνπλ
εκθαληζζεί θαη δελ αλακέλεηαη λα εκθαληζζνχλ
Θαηφπηλ ηνχησλ ζεσξνχκε φηη ε ζπγρψλεπζε είλαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλε θαη
εηζεγνχκεζα λα εγθξίλεηε ην Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο θαη λα απνθαζίζεηε ηε
ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν.
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Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.
Γ)

Ρα Κέιε»

Η από 22.07.2009 Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Κσλζηαληίλνπ
Γ. πιενύλε ηεο εηαηξίαο «ΟΛ Α.Δ. Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο» γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ ηεο
αλώλπκεο εηαηξείαο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Αλώλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη
Δκπνξία Ξπιείαο», δ.η. «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ.», ην πιήξεο θείκελν ηεο
νπνίαο έρεη σο εμήο:

«ΝΟΘΥΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Γ. ΠΙΔΝΛΖΠ
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 14831
Ξξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο
«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο»,
Θέζε Θνθθηλφππξγνο, Θαιηκπάθη, 192 00, Διεπζίλα
Αζήλα, 22 Ηνπιίνπ 2009
ΔΚΘΔΗ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ
Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο
«ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Αλώλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Ξπιείαο»
(Αξηζ. Μ.Α.Δ ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΠΔΙΡΑΙΧ 6403/02/Β/86/288)
κε ζθνπό ηε ζπγρώλεπζή ηεο κε απνξξόθεζε από ηελ
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Αλώλπκνο Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2166/1993 θαη κε βάζε ην ζπληαρζέληα
Ιζνινγηζκό Μεηαζρεκαηηζκνύ θαηά ηελ 31.12.2008
Η. ΓΔΛΗΘΑ
1. Αλάζεζε θαη αληηθείκελν ειέγρνπ
Όπσο κνπ γλσζηνπνηήζαηε κε ζρεηηθή επηζηνιή ζαο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο ζαο, ζηελ απφ 19.12.2008 ζπλεδξίαζή ηνπ, απνθάζηζε ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε
απνξξφθεζε
απφ
ηελ
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ
ΑΝΧΝΤΜΟ
ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
2166/1993 θαη κε φξηζε σο Νξθσηφ Διεγθηή γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ κε βάζε ην ζπληαρζέληα πξνο ηνχην Ηζνινγηζκφ
κεηαζρεκαηηζκνχ θαηά ηελ 31.12.2008.
2.

Ίδξπζε - έδξα - δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο

Ζ Δηαηξεία, ζπζηάζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ.16698/07.06.1982 απφθαζε ησλ Λνκαξρψλ
Αηηηθήο θαη Λνκαξρηαθνχ Γ/ηνο Ξεηξαηψο (Φ.Δ.Θ. 2123/07.07.1983 / η.Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.).
Έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζήκεξα ν Γήκνο Διεπζίλαο θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί
πελήληα (50) έηε απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο εγθξηλνχζεο ην θαηαζηαηηθφ ζρεηηθήο απφθαζεο
ηεο επνπηεχνπζαο αξκφδηαο Γεκφζηαο πεξεζίαο ζην Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο.
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3.

θνπόο ηεο Δηαηξείαο

Κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη:
Ζ εηζαγσγή πάζεο θχζεσο μπιείαο, επεμεξγαζκέλεο ή κε, θαζψο θαη πξντφλησλ μχινπ,
σο θαη ε εκπνξία ησλ αλσηέξσ αγαζψλ, είηε εκεδαπήο, είηε αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Ζ
επεμεξγαζία μπιείαο θαη ε παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ, είηε γηα ίδην
ινγαξηαζκφ, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαζψο θαη ε εκπνξία απηψλ. Ζ
αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηνπ εζσηεξηθνχ πνπ αζρνινχληαη κε
νκνεηδείο δξαζηεξηφηεηεο. Θάζε άιιε ζπλαθήο επηρείξεζε.
Ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ δηαλνκήο πάζεο
θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ, κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο,
δηαλνκήο απηψλ (3PL) θαη δηαθίλεζεο θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ θαη
γεληθά ε παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνζήθεο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα
ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Ζ απνζήθεπζε φισλ ησλ άλσ αληηθεηκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο
ηδίαο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κε αληάιιαγκα, ζε ηδηφθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο ρψξνπο
κε ίδηα ή κηζζσκέλα κέζα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο.
Ζ δεκηνπξγία ηεισλεηαθψλ ρψξσλ γηα ίδηα εκπνξεχκαηα ή εκπνξεχκαηα ηξίησλ.
Ζ πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θαη ε εθηέιεζε ηεισλεηαθψλ πξάμεσλ γηα
ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη γεληθά ε δηελέξγεηα φισλ ησλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ
εθηεισληζκφ εκπνξεπκάησλ.
Ζ θχιαμε θαη ελερπξίαζε αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ππέξ ηεο ηδίαο θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ.
Ζ δεκηνπξγία ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε
γεληθψλ ή εηδηθψλ εθζέζεσλ εκπνξεπκάησλ θαη βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.
Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνο
θάζε εηαηξεία, φπσο νξγάλσζε επελδπηηθήο δξάζεο, επνπηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπλαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.












4.

Μεηνρηθό Κεθάιαην - Μέηνρνη

Ρν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κηα
ρηιηάδεο δηαθφζηα (12.201.200,00) επξψ θαη δηαηξείηαη ζε δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο
κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο (12.201.200) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) επξψ ε θάζε
κηα.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξαθηηθά ηεο απφ 18.06.2009 εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, νη κέηνρνη θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο
ζην Κεηνρηθφ Θεθάιαην είλαη νη εμήο:

18.06.2009
ΜΔΣΟΥΟΙ
Αιέμαλδξνο Ξ. Ξαππάο
Πνθία Γ. Γεξάξδε
Ληθφιανο Γ. Θενδσξίδεο
Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο
Γεψξγηνο Λ. Θενδσξίδεο
Κάξθνο Παιρνπκπ - Φξαγθίζηαο

Αξηζκόο κεηνρώλ
4.139.946
3.797.182
2.108.122
869.146
534.625
635.683

Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο
33,93%
31,12%
17,28%
7,12%
4,38%
5,21%
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Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο
ύλνιν

116.496
12.201.200

0,95%
100,00%

Γηνηθεηηθό πκβνύιην

5.

Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, απνηεινχκελν απφ ηξία (3) έσο ελλέα
(9) κέιε, εθιεγφκελα κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απφιπηε πιεηνςεθία απφ ηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο. Ρα κέιε
ηνπ κπνξεί λα είλαη κέηνρνη ή ηξίηνη.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ζήκεξα ηελ αθφινπζε ζχλζεζε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αιέμαλδξνο Ξ. Ξαππάο
Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο
Πνθία Γ. Γεξάξδε
Ληθφιανο Γ. Θενδσξίδεο
Θσκάο Θ. Βνχιηζνο
Δπηχρηνο Κηρ. Ξαπαδάθεο
Γηνλχζηνο Ππ. Ξιέζζαο
Ληθφιανο Γ. Γεξάξδεο
Γεψξγηνο Λ. Θενδσξίδεο

Ξξφεδξνο
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
Αληηπξφεδξνο
Κέινο
Κέινο
Κέινο
Κέινο
Κέινο
Κέινο

Νη αλσηέξσ εθιέρζεθαλ απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 25.09.2008
θαη ζπγθξνηήζεθαλ ζε ζψκα ηελ ίδηα εκέξα θαη, ζα δηνηθήζνπλ ηελ Δηαηξεία κέρξη ηελ
Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ 2013.
6.

ηνηρεία ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ν έιεγρνο

Ν έιεγρνο καο ζηεξίρζεθε ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία θαη ζηελ παξνρή
ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξηψλ θη επεμεγήζεσλ πνπ δεηήζακε.
Ζ Δηαηξεία έζεζε ζηε δηάζεζή καο, ην ζπληαρζέληα απφ απηήλ Ηζνινγηζκφ
κεηαζρεκαηηζκνχ θαηά ηελ 31.12.2008 θαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηε
ζπληαρζείζα απνγξαθή.
ΙΙ.

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΧΝ
ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ ΣΗ
31.12.2008

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Β. ΔΜΝΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ
1. Έμνδα ηδξχζεσο & πξψηεο
εγθαηάζηαζεο.
4. Ινηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο

Ξνζά θιεηφκελεο ρξήζεσο 2008
Αλαπφζβεζηε
Αμία θηήζεο
Απνζβέζεηο
αμία
18.935,58
829.597,23
848.532,81

18.935,49
729.931,19
748.866,68

0,09
99.666,04
99.666,13

Γ. ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
ΗΗ. Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
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1. Γήπεδα- Νηθφπεδα
3. Θηίξηα & ηερληθά έξγα
4. Κεραλήκαηα & ινηπφο κερ/θφο
εμνπιηζκφο
5. Κεηαθνξηθά κέζα
6. Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο
7.Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε &
πξνθ/ιέο
Πχλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ)
ΗΗΗ. Ππκκεηνρέο & άιιεο
καθξνπξφζεζκεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο
1. Ππκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο
επηρεηξήζεηο
Κείνλ : Ξξνβιέςεηο γηα
ππνηηκήζεηο
2. Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο
επηρεηξήζεηο
7. Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο
απαηηήζεηο

3.970.992,62
2.303.111,85

827.137,16

3.970.992,62
1.475.974,69

6.350,48
372.797,59
380.122,45

6.349,93
255.484,34
347.427,18

0,55
117.313,25
32.695,27

1.436.398,61

196.992,69
5.793.969,07

196.992,69
7.230.367,68

5.386.003,34
3.617.915,91

97.500,00
4.426,63
1.870.014,06

ΠΛΝΙΝ ΞΑΓΗΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
(ΓΗΗ+ΓΗΗΗ)
Γ. ΘΘΙΝΦΝΟΝΛ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Η. Απνζέκαηα
1. Δκπνξεχκαηα
5. Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο
απνζεκάησλ
ΗΗ. Απαηηήζεηο
1. Ξειάηεο
3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
3β. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζε
θαζπζηέξεζε
10. Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο &
ρξεψζηεο
Κείνλ πξνβιέςεηο
11. Σξεψζηεο δηάθνξνη
12. Ινγ/κνί δηαρείξηζεο πξνθ/ισλ &
πηζηψζεσλ
ΗV. Γηαζέζηκα
1. Ρακείν
2. Θαηαζέζεηο φςεσο
ΠΛΝΙΝ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΝΠ
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV)
E. ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΝΗ ΙΝΓ/ΠΚΝΗ
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
1. Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
2.Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

1.768.087,43

7.663.983,13
8.741.864,23
44.010,41
8.785.874,64
4.693.219,11
13.895.664,89
449.563,83
551,80
551,80

0,00
380.169,56
5.262,08
19.423.879,47
15.187,41
518.956,11
534.143,52
28.743.897,63
11.605,32
509,00
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3.Ινηπνη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί

250.377,64
262.491,96

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
(Β+Γ+Γ+Δ)
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΡΑΜΔΥΠ ΣΟΔΥΠΡΗΘΝΗ
1. Αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
2. Σξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί
εγγπήζεσλ &
εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ
3. Απαηηήζεηο απφ ακθνηεξνβαξείο
ζπκβάζεηο
ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Α. ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
Η. Κεηνρηθφ Θεθάιαην
(12.201.200 κεηνρέο ηνπ 1 επξψ)
1. Θαηαβεβιεκέλν

36.770.038,85
15.683,96
30.000,00
7.770.000,00
7.815.683,96
Ξνζά θιεηφκελεο ρξήζεσο
2008

12.201.200,00
12.201.200,00

III. Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο-επηρνξεγήζεηο
επελδχζεσλ
- Γσξεέο παγίσλ
1. Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ζπκκεηνρψλ
θαη ρξενγξάθσλ
2.Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
3.Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ
IV. Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα
1. Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ
Κείνλ: Εεκία απφ ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη
ρξενγξάθσλ
5. Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ
λφκσλ
- Απφ εηδηθά θνξνινγεζέληα έζνδα
V. Απνηειέζκαηα εηο λέν
πφινηπν θεξδψλ ρξήζεο εηο λέν
ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ (ΑΗ+ΑΗΗΗ+ΑΗV+AV)
Β. ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΓΗΑ ΘΗΛΓΛΝΠ & ΔΜΝΓΑ
1. Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ
πεξεζία
2. Ινηπέο πξνβιέςεηο
Γ. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Η Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
1. Νκνινγηαθά δάλεηα

199.567,84
569.808,90
30.225,24
799.601,98
573.203,82
3.617.915,91

-3.044.712,09
5.145,60
-3.039.566,49
422.149,71
10.383.385,20

13.860,00
153.721,56
167.581,56
9.523.320,00
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8. Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

1.102.059,60
10.625.379,60

ΗΗ. Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
1. Ξξνκεζεπηέο
2α Δπηηαγέο πιεξσηέεο
3. Ρξάπεδεο ινγαξηαζκνί βξαρππξφζεζκσλ
ππνρξεψζεσλ
4. Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
5. πνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
7. Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ
επφκελε ρξήζε
10. Κεξίζκαηα πιεξσηέα
11. Ξηζησηέο δηάθνξνη

2.003.609,91
119.716,62
5.438.811,19
176.079,25
43.199,68
77.664,25
5.657.020,00
1.840.000,00
33.695,39
15.389.796,29
26.015.175,89

ΠΛΝΙΝ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ (ΓΗ+ΓΗΗ)
Γ. ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΞΑΘΖΡΗΘΝ
2. Έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα
3. Ινηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ

196.338,57
7.557,63
203.896,20
36.770.038,85

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ (Α+Β+Γ+Γ)
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΡΑΜΔΥΠ ΞΗΠΡΥΡΗΘΝΗ
1. Γηθαηνχρνη αιιφηξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
2. Ξηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ θαη
εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ
3. πνρξεψζεηο απφ ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο

15.683,96
30.000,00
7.770.000,00
7.815.683,96

Όινη νη παξαπάλσ ινγαξηαζκνί πξνέθπςαλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ
Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ (Ξ.Γ 186/1992).
Νη ινγηζηηθέο αμίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ειέγρζεθαλ θαη
δηαζηαπξψζεθαλ κε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπληαρζείζα απφ ηελ
Δηαηξεία απνγξαθή.
Κε βάζε ηνλ αλσηέξσ ηζνινγηζκφ, ε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, ζπλνπηηθά,
πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
- Πηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Κείνλ:
- Πχλνιν ππνρξεψζεσλ
Ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε 31.12.2008

36.770.038,85

Δπξψ

26.386.653,65
10.383.385,20

»
Δπξψ

ΗΗΗ. ΓΗΔΛΔΟΓΖΘΔΗΠ ΔΙΔΓΣΝΠ
Ν έιεγρφο καο πεξηνξίζζεθε ζηε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2008, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
2166/1993, θαη δελ επεθηάζεθε ζηε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ.
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ΗV. ΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
1) Ρα αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα βηβιία ηεο είλαη ηα εμήο:
Α. Αθίλεην Κάλδξαο Αηηηθήο
α) Νηθφπεδν εθηάζεσο 15.193,87 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε „„Βάξε – Λεθξνηαθείν‟‟ ή
„„Κηθξφ Θαηεξίλη‟‟ ή „„Ρζαθάιη‟‟ ηνπ Γήκνπ Κάλδξαο επί ηεο Ξ.Δ.Ν. Αζελψλ – Θεβψλ. θαη
πεξηήιζε ζηελ θπξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο ππ΄αξηζκ. 7.846/27-07-1994 ζπκβφιαην ηεο
ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Γ. Θαινγεξνπνχινπ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ νηθνπέδνπ
είλαη 451.944,24 επξψ.
β) Δπί ηνπ νηθνπέδνπ απηνχ έρεη αλαγεξζεί κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο ηζφγεην θηίζκα
εκβαδνχ 3.344,00 η.κ. (θηίξην γξαθείσλ θαη απνζήθε) ινγηζηηθήο αλαπφζβεζηεο αμίαο
315.061,77 επξψ.
Β. Αθίλεην Κνζράηνπ Θεθηζνχ 64
α) Νηθφπεδν ζπλνιηθήο εθηάζεσο 2.856,00 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ Θεθηζνχ 64 θαη
Πνισκνχ, ζην Κνζράην. Κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ απηνχ ξπκνηνκείηαη θαη ην ελαπνκέλνλ
νηθφπεδν, ζχκθσλα κε ηα πξνζαξηψκελα ζην ζπκβφιαην αγνξάο ηνπνγξαθηθά
δηαγξάκκαηα, είλαη εθηάζεσο 2.498,92 η.κ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ νηθνπέδνπ αλέξρεηαη ζε
1.882.154,12 επξψ.
β) Δπί ηνπ νηθνπέδνπ πθίζηαηαη θηίζκα (εξγνζηαζηαθφο – βηνηερληθφο ρψξνο) εκβαδνχ
746,00 η.κ. ινγηζηηθήο αλαπφζβεζηεο αμίαο 114.511,97 επξψ.
Ρν νηθφπεδν θαη ην επ‟ απηνχ πθηζηάκελν θηίζκα απνθηήζεθαλ κε ην ππ΄αξηζκ.
11.416/19-07-2001 ζπκβφιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Γ.
Θαινγεξνπνχινπ.
Γ. Αθίλεην Γέθπξαο Θεζζαινλίθεο
Αγξνηεκάρην εθηάζεσο 73.694,26 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ θηεκαηηθή πεξηνρή Γέθπξαο
Θεζζαινλίθεο ηνπ Γ.Γ. Γέθπξαο ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηνπ Λ. Θεζζαινλίθεο θαη
απνθηήζεθε κε ην ππ΄αξηζκ. 11987/29.01.2003 ζπκβφιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ
Βαζηιηθήο Γ. Θαινγεξνπνχινπ. Πηε ζπλέρεηα, κε ην ζπκβφιαην ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ
Αζελψλ, Βαζηιηθήο Γ. Θαινγεξνπνχινπ 12.136/4.6.2003, έγηλε θαηάηκεζε ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ θιεξνηεκαρίνπ εθηάζεσο 73.694,26 m2 ζε 4 ηκήκαηα θαη πψιεζε ζηε
ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία Η. Θαηαθνπδελφο Α.Δ., πνζνζηνχ 1% εμ αδηαηξέηνπ, επί ησλ 3
ηκεκάησλ απηνχ, αληί 7.132,75 €. Ππγθεθξηκέλα:
α) Ρν πξψην ηκήκα ηνπ αγξνηεκαρίνπ εθηάζεσο 41.844,12 η.κ. παξακέλεη ζηελ ηδηνθηεζία
θαηά 100% ηεο Δηαηξείαο.
β) Ρν δεχηεξν ηκήκα ηνπ αγξνηεκαρίνπ εθηάζεσο 10.766,88 η.κ. κεηά ηελ πψιεζε ηνπ
ηδαληθνχ κεξηδίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ην 1% ηεο εθηάζεσο ησλ 10.766,88 η.κ., θαηέρεη εμ
αδηαηξέηνπ ην 99% απηήο.
γ) Ρν ηξίην ηκήκα ηνπ αγξνηεκαρίνπ εθηάζεσο 10.456,73 η.κ. κεηά ηελ πψιεζε ηνπ
ηδαληθνχ κεξηδίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ην 1% ηεο εθηάζεσο ησλ 10.456,73η.κ., θαηέρεη εμ
αδηαηξέηνπ ην 99% απηήο.
δ) Ρν ηέηαξην ηκήκα ηνπ αγξνηεκαρίνπ εθηάζεσο 10.627,23 η.κ. κεηά ηελ πψιεζε ηνπ
ηδαληθνχ κεξηδίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ην 1% ηεο εθηάζεσο ησλ 10.627,23 η.κ., θαηέρεη εμ
αδηαηξέηνπ ην 99% απηήο.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ ηνπ
νηθνπέδνπ απηνχ αλέξρεηαη ζε
1.636.894,26 επξψ.
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ε) Δπί ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγξνηεκαρίνπ ε Δηαηξεία αλήγεηξε κε δαπάλεο ηεο θηίξην
απνηεινχκελν απφ ηζφγεην θαη πξψην φξνθν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 3.108,12 η.κ (απνζήθε
2.938,12 η.κ., 85,00 η.κ. ηζφγεην γξαθεία θαη 85,00 η.κ. γξαθεία 1νπ νξφθνπ), ινγηζηηθήο
αλαπφζβεζηεο αμίαο 610.018,84 επξψ.
2) Πην ινγαξηαζκφ Κεηαθνξηθά Κέζα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξαθάησ:
α) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεσο
ΑΡΙΘΜΟ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΣΤΠΟ

ΔΣΟ
ΠΡΧΣΗ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΦΟΡ.
ΙΥΤ

ΑΞΙΑ
ΚΣΗΔΧ

2000
1993

10
11

1999

ΑΠΟΒΔΔΙ

ΑΝΑΠΟΒΔΣΗ ΑΞΙΑ

10.110,05
13.223,81

10.110,04
13.223,80

0,01
0,01

10

10.110,05

10.110,04

0,01

2000

10

10.286,13

10.286,12

0,01

2008
2003

11
11

24.225,00
4.235,59

1.211,24
105,88

23.013,76
4.129,71

ΔΣΟ
ΠΡΧΣΗ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΦΟΡ.
ΙΥΤ

ΑΞΙΑ
ΚΣΗΔΧ

ΑΠΟΒΔΔΙ

ΑΝΑΠΟΒΔΣΗ ΑΞΙΑ

2008

4

460,25

4.799,75

RENAULT
CLIO
FIAT TEMPRA
RENAULT
CLIO
RENAULT
CLIO
MINI
COOPER
AUDI A3 1,6

ΚΘ8599
YKH7094
ΚΘ4069
ΚM6374
YNN2071
ZMM4765
β) Γίθπθιν
ΑΡΙΘΜΟ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΒΕΡ0734

ΣΤΠΟ

ΚΖΣΑΛΖ
HONDA
SH3001
F031469

5.260,00

γ) Ξεξνλνθφξα αλπςσηηθά κεραλήκαηα
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΓΔΙΑ
Μ.Δ.
80574 IX
80575 IX
80572ΗΣ

ΣΤΠΟ
ΘΙΑΟΘ
NISSAN
ΘΙΑΟΘ
MITSUBISHI
ΘΙΑΟΘ
DAEWOO
D50D

ΔΣΟ
ΠΡΑΓΜ.
ΑΞΙΑ
ΑΝΑΠΟΒΔΣΗ
ΑΠΟΒΔΔΙ
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΙΥΤ ΚΣΗΔΧ
ΑΞΙΑ
1990

84HP

1998

67HP

1996

78HP

17.608,22

17.608,21

0,01

32.567,25

32.567,24

0,01

30.520,91

30.520,90

0,01
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80571IX
95161 IX

77560 IX
77561 IX
81765 IX
97755 IX

ΘΙΑΟΘ
MITSUBISHI
FD 45K
ΘΙΑΟΘ
COMBILIFT
ΚΔ 95161
ΘΙΑΟΘ YALE
FD6011-D500210
ΘΙΑΟΘ YALE
31-FD75P3D10516
ΘΙΑΟΘ
MITSUBISHI
FD 45K
ΘΙΑΟΘ
COMBILIFT

2004

61HP

32.000,00

23.289,85

8.710,15

2006

60PS

48.068,00

15.021,25

33.046,75

1986

65HP

19.804,24

19.804,23

0,01

1998

65HP

26.265,59

26.265,58

0,01

32.200,00

22.787,03

9.412,97

48.000,00

13.800,00

34.200,00

2004

81HP

2006

60PS

3) Ζ Δηαηξεία έρεη κηζζψζεη κε δηθαίσκα εμαγνξάο, ηδησηηθήο ρξήζεσο επηβαηηθφ
απηνθίλεην κάξθαο BMW ηχπνπ X5 4.4 EXCLUSIVE, κε θνξνινγηθή ηζρχ 31 HP, αξηζκφ
θπθινθνξίαο ΗΔΛ 6693 θαη έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο ην 2006. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ εμαγνξάο
είλαη 13.206,92 επξψ.
V. ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31.12.2008
Κε βάζε φια φζα αλαθέξνπκε παξαπάλσ ΞΗΠΡΝΞΝΗΝΚΔ φηη:
 Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ εηζθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη απηέο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Δηαηξείαο.
 Ν Ηζνινγηζκφο απηφο είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην ζεσξεκέλν Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη
Ηζνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο (ζει. 226 έσο θαη 229) κε αξηζκφ ζεσξήζεσο 1119/2003
ηεο Γ.Ν.. Φ.Α..Δ. ΞΔΗΟΑΗΑ.
 Ρα θνλδχιηα ηνπ αλσηέξσ Ηζνινγηζκνχ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο
ζπληαρζείζεο αλαιπηηθήο απνγξαθήο, ε νπνία είλαη θαη απηή θαηαρσξεκέλε ζηα Βηβιία
Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκνχ (ζει.208 έσο 224) κε αξηζκφ ζεσξήζεσο 1119/2003 ηεο
Γ.Ν.. Φ.Α..Δ. ΞΔΗΟΑΗΑ. Ζ απνγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ Θεληξηθνχ είλαη ζηηο ζειίδεο
504 έσο θαη 535 ηεο Θαηάζηαζεο Απνγξαθήο κε αξηζκφ ζεσξήζεσο 2683/2003 ηεο
Γ.Ν.. Φ.Α..Δ. ΞΔΗΟΑΗΑ θαη ηα εκπνξεχκαηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο Θεζζαινλίθεο είλαη
ζηηο ζειίδεο 39 έσο θαη 48 ηεο Θαηάζηαζεο Απνγξαθήο (Γηπιφηππεο) κε αξηζκφ
ζεσξήζεσο 2684/2003 ηεο Γ.Ν.. Φ.Α..Δ. ΞΔΗΟΑΗΑ.
 Ζ ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2008 είλαη 10.383.385,20
επξψ, ελψ ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην αλεξρφηαλ ζε 12.201.200,00 επξψ.
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο
«ΟΛ Α.Δ. Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο»
Θσλζηαληίλνο Γ. Ππιενχλεο
Α.Κ. ΠΝΔΙ 14831»
Γ) Η από 07.09.2009 Έθζεζε ηνπ Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο «Σξάπεδα Κύπξνπ
Γεκόζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ» γηα ην εύινγν θαη ινγηθό ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο
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κεηνρώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1.4.1.3 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υ.Α., έρεη
σο εμήο:

«Ξξνο ην:
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
Μπιεκπνξία Α.Δ.
Θέζε Θνθθηλφππξγνο – Θαιηκπάθη
Ρ.Θ. 192 00, Διεπζίλα

Αζήλα, 07 Πεπηεκβξίνπ 2009

Από: Ρξάπεδα Θχπξνπ
Φεηδηππίδνπ 26 θαη Σαιθεδφλνο
Ρ.Θ. 115 27
Θέκα: «Γλσκνδφηεζε θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξ. 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ ΣΑ, ζηα
πιαίζηα ηεο ζρεδηαδφκελεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ απφ
ηελ εηαηξεία ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.»
Αμηφηηκα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
Ξξνβήθακε ζηελ εθπφλεζε κειέηεο ζπγθξηηηθήο απνηίκεζεο ηεο αγνξαίαο αμίαο («market
value») ησλ εηαηξεηψλ «Ξπιεκπνξία Αλώλπκε, Σερληθή, Δκπνξνβηνκεραληθή,
Ναπηηιηαθή Δηαηξία» (εθεμήο ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ) θαη «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ Δηζαγσγή θαη
Δκπνξία Ξπιείαο» (εθεμήο ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ) θαη απφ θνηλνχ εθεμήο «Δηαηξείεο», κε ζθνπφ
ηελ παξνρή γλσκνδφηεζεο («fairness opinion») επί ηνπ δηθαίνπ, εχινγνπ θαη ινγηθνχ ηεο
ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρψλ ησλ δχν Δηαηξεηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζπγρψλεπζεο δηα απνξξφθεζεο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ απφ ηελ
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 παξ. 2, 69-70 θαη 72-77 ηνπ Θ.Λ.
2190/1920 θαη ηνπ Λ. 2166/93, θαζψο θαη ηελ παξ. 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ ΣΑ.
Υο εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαζνξίζζεθε ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008.
Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε,
ηηο κεζνδνινγίεο απνηίκεζεο πνπ εθαξκφζακε, ηα ζπκπεξάζκαηά καο αλαθνξηθά κε ην
εχξνο αμηψλ ησλ εηαηξεηψλ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ θαη ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ, ηε γλσκνδφηεζε επί ηνπ
δηθαίνπ, εχινγνπ θαη ινγηθνχ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ησλ δχν Δηαηξεηψλ θαη
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εξγαζίαο καο.
Η πλαιιαγή
Ρα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ Δηαηξεηψλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπο ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2008,
έιαβαλ απφθαζε γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε απφ ηελ
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ, ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ.
Υο εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαζνξίζζεθε ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008.
Πηε ζπλεδξίαζε ηεο 16εο Ηνπιίνπ 2009, ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ Δηαηξεηψλ ππέγξαςαλ
ην Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο, κε ην νπνίν νη Δηαηξείεο ζπγρσλεχνληαη κε
απνξξφθεζε ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ απφ ηελ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ. Ρν Πρέδην Ππγρψλεπζεο έρεη
ππνβιεζεί ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/20.
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Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην, ν αξηζκφο κεηνρψλ θαη ε νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο ησλ
αλαθεξζέλησλ Δηαηξεηψλ έρεη σο αθνινχζσο:
(α) Ζ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ, δηαζέηεη κεηνρηθφ θεθάιαην ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο
5.131.803,60 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 9.096.354 νλνκαζηηθέο θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε θαη ζε 2.566.836 νλνκαζηηθέο πξνλνκηνχρεο άλεπ
ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε.
(β) Ζ ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ δηαζέηεη κεηνρηθφ θεθάιαην ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο
12.201.200 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 12.201.200 θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο
αμίαο 1,00 Δπξψ.
(γ) Ζ ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ θαηέρεη 2.650.074 θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε
ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ, ήηνη πνζνζηφ 29,13336% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο απνξξνθψζαο.
Νη θάηνρνη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ηνλ ίδην
αξηζκφ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ φπσο θαη πξηλ ηε ζπγρψλεπζε, δειαδή ζα θαηέρνπλ
2.566.836 πξνλνκηνχρεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ.
Πηα πιαίζηα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ε Ρξάπεδα Θχπξνπ αλέιαβε βάζεη ζρεηηθήο
εληνιήο ηεο δηνίθεζεο ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ, ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ζπγθξηηηθήο
απνηίκεζεο ηεο αγνξαίαο αμίαο (market value) ησλ δχν Δηαηξεηψλ, κε ζθνπφ λα παξάζρεη
ζρεηηθή γλσκνδφηεζε επί ηνπ δίθαηνπ, ινγηθνχ θαη εχινγνπ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ
κεηνρψλ ηνπο.
Πεξηνξηζκνί Δξγαζίαο
Ζ ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ Δηαηξεηψλ ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο εξγαζίαο πνπ
αλαπηχζζνληαη παξαθάησ:


Νη νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ηα ζηνηρεία, νη ππνζέζεηο, νη
παξαδνρέο θαη νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία απηψλ, ηζηνξηθά θαη ζην κέιινλ,
παξαζρέζεθαλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ δχν Δηαηξεηψλ. Ρα αλσηέξσ
ζεσξήζακε φηη είλαη ζσζηά θαη πιήξε θαη δε πξνβήθακε ζε αλεμάξηεηε επαιήζεπζε,
δηεξεχλεζε, έιεγρν θαη επηβεβαίσζε απηψλ, νχηε εθδψζακε νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ. Γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ησλ
Δηαηξεηψλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο, ηελ πιήξε επζχλε θέξνπλ νη δηνηθήζεηο ηνπο.



Βαζηζηήθακε ζε δειψζεηο, ξεηέο ή ελλννχκελεο, ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ
παξείραλ νη Δηαηξείεο θαη νη εθπξφζσπνη απηψλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Γελ
εγγπφκαζηε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηηο γλψκεο,
ελδείμεηο, πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηξίηνπο θαη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο καο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη
έρνπκε ιάβεη δηαβεβαηψζεηο απφ ηηο Δηαηξείεο φηη νη ρξεζηκνπνηεζείζεο πιεξνθνξίεο
δελ πεξηιακβάλνπλ ιαλζαζκέλα ή ςεπδή ζηνηρεία αλαθνξηθά κε νπζηψδε ζέκαηα, νχηε
παξαιείπνπλ λα παξνπζηάζνπλ θάπνηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα
θαηαζηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνπλ παξαπιαλεηηθέο, δε δίλνπκε
δηαβεβαηψζεηο ή εγγπήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ νξζφηεηα ή ηελ πεξηεθηηθφηεηα ή ηελ
πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ καο δφζεθαλ.



Γηα ηελ εξγαζία απηή θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ επηζηνιή αλάζεζήο καο,
ζηεξηρζήθακε ζε απνηηκήζεηο ησλ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ θαη ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ πνπ
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πξαγκαηνπνηήζακε νη ίδηνη επί ηε βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ.


Γελ πξνβήθακε ζε κειέηε αγνξψλ, αληαγσληζκνχ ή ηερλνινγίαο θαη δελ εμεηάζακε
ηερληθά, εξγαηηθά, πεξηβαιινληηθά, λνκηθά, θνξνινγηθά θαη άιια παξεκθεξή ζέκαηα.



Ζ εξγαζία καο δελ πεξηιακβάλεη νχηε ππνλνεί νηαδήπνηε εγγχεζε ή αλεμάξηεηε
έγθξηζε ή επηβεβαίσζε σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιέςεσλ ή ησλ παξαδνρψλ
εξγαζίαο ζηηο νπνίεο απηή βαζίζηεθε, νχηε δηαβεβαηψλεη φηη έιαβε ππφςε ζεκαληηθά
γεγνλφηα πνπ ίζσο πξνέθππηαλ απφ εθηελέζηεξεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Πεκεηψλεηαη φηη
ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη ησλ
πξαγκαηνπνηεζέλησλ απνηειεζκάησλ ζην κέιινλ εμαηηίαο απξφβιεπησλ θαη
αζηάζκεησλ παξαγφλησλ, νη νπνίεο δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο.



Ρα ζπκπεξάζκαηά καο δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλεθηηκήζνπλ άιινπο, κε
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, εμειίμεηο θαη γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ
κειινληηθά, φπσο ελδεηθηηθά εμαγνξά ηξίηεο εηαηξείαο, φπνπ ελδερνκέλσο λα
νδεγνχζαλ ζε απνηίκεζε εθηφο ηνπ εχξνπο αμηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα.



Θεσξνχκε φηη φια ηα πξνλφκηα ησλ Δηαηξεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεψλ ηνπο (π.ρ. άδεηεο ιεηηνπξγίαο απφ
λνκνζεηηθέο ή δηνηθεηηθέο αξρέο θαη νξγαληζκνχο) θαη πάλσ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε αμία
πνπ έρνπκε ππνινγίζεη ζ‟ απηή ηελ εξγαζία, έρνπλ ήδε απνθηεζεί θαη ππάξρεη
δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηνπο.



πνζέζακε φηη νη Δηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ, θνξνινγηθφ
θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, εθηφο αλ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά. Πχκθσλα κε ηηο δηαβεβαηψζεηο πνπ έρνπκε ιάβεη, δελ ππάξρνπλ εθθξεκή
λνκηθά ζέκαηα, ακθηζβεηήζεηο ή άιια δεηήκαηα πνπ λα εκπιέθνπλ ηηο Δηαηξείεο θαη λα
έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε επί ηεο δηελεξγεζείζαο ζπγθξηηηθήο απνηίκεζεο.



Ζ ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ζπλέηαμε γηα πξψηε θνξά νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ΓΙΞ ζηε
ρξήζε Γεθ. 2008.



πνζέζακε φηη νη Δηαηξείεο δηνηθνχληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ππεχζπλα ζχκθσλα κε ηηο
πξέπνπζεο επηρεηξεκαηηθέο αξρέο. Δπίζεο φηη ε εηαηξεία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε
ζπγρψλεπζε ζα ζπλερίζεη θαλνληθά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην κέρξη ζήκεξα αληηθείκελν
δξαζηεξηφηεηαο. Απηή ε παξαδνρή πξνυπνζέηεη α) φηη ην ζεκεξηλφ management ζα
παξακείλεη θαη ζα εθαξκφζεη εθείλεο ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο „λέαο‟ εηαηξείαο θαη β) φηη δελ
ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα κειινληηθά γεγνλφηα (φπσο π.ρ. ζπλερείο ιεηηνπξγηθέο
δεκηέο,
ηδηαίηεξα
αδχλακε
ρξεκαηννηθνλνκηθή
δηάξζξσζε,
ηζρπξνπνίεζε
αληαγσληζκνχ, δηαθνπή θάπνηαο άδεηαο απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θ.ιπ.), ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηε βαζηθή
παξαδνρή φηη ε “λέα” εηαηξεία ζα ζπλερίζεη θαλνληθά ηε ιεηηνπξγία ηεο (going
concern).



Νη απνηηκήζεηο εηαηξεηψλ δχλαληαη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εθηηκεηψλ,
αθφκα αλ θαη απηνί ειάκβαλαλ ππ‟ φςε ηα ίδηα ζηνηρεία, θαζ‟ φηη ελέρνπλ ην ζηνηρείν
ηελ ππνθεηκεληθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κία κνλαδηθή θαη αδηακθηζβήηεηε
κέζνδνο απνηίκεζεο ηεο επηρείξεζεο.
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Ζ εηαηξεία ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006. Ζ
απνξξνθεζείζα ζπγαηξηθή «Μπιεκπνξηθή Έλσζηο Γεκεηξφπνπινο – Ξνιπρξνλφπνπινο
Α.Δ.Β.Δ.» έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζπγρψλεπζεο ηεο κε ηε
Μπιεκπνξία. Ζ ζπγγελήο «Βαζηιφπνπινη Α.Δ.» έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη ηε
ρξήζε 2006. Κεηά απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ην ππφινηπν ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ νκίινπ ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θζάλεη
ζην πνζφ ησλ 151.637,50 Δπξψ.



Ν φκηινο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005. Νη
πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ Όκηιν ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ είλαη νη
αθφινπζεο: Ξνζφ 296.100 Δπξψ γηα ηε κεηξηθή ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ., 36.159,50 Δπξψ γηα
ηε ζπγαηξηθή Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ. θαη 1.306,90 Δπξψ γηα ηε ELSCANΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ.



Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, ζηεξηρζήθακε ζε αλαγλσξηζκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ,
ηηο νπνίεο ζεσξνχκε κελ αμηφπηζηεο, γηα ηελ αθξίβεηα φκσο ησλ ζηνηρείσλ δε κπνξνχκε
λα εγγπεζνχκε.



Όια ηα δεδνκέλα, νη ππνζέζεηο, εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα
έθζεζε, έρνπλ ζπδεηεζεί κε ηε δηνίθεζε ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ θαη έρνπλ ζπκθσλεζεί
καδί ηεο.



Ζ εξγαζία απηή ζπληάρζεθε κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα
έθζεζε θαη δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ. Ζ Ρξάπεδα Θχπξνπ
Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ δε θέξεη θακία επζχλε απέλαληη ζε ηξίηνπο εθηφο ηεο
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ, ε νπνία είλαη θαη ν θχξηνο ηνπ παξαδνηένπ απηήο ηεο εξγαζίαο.



Δπηζεκαίλνπκε επηπιένλ φηη ε εξγαζία απηή αθνξά ζπγθξηηηθή απνηίκεζε. Ππλεπψο ηα
απνηειέζκαηα ηεο δελ απνζθνπνχλ ζηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ
κεηνρψλ ηεο θάζε εηαηξείαο μερσξηζηά, αιιά ζηε ζρεηηθή αμία ηνπο.



Ζ παξνχζα εξγαζία δελ απνηειεί πξφηαζε, ζχζηαζε ή ζπκβνπιή γηα νπνηαδήπνηε
αγνξά ή πψιεζε κεηνρψλ νηαζδήπνηε απφ ηηο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή.



Πεκεηψλεηαη φηη ην Ππγθξφηεκα ηεο ηξάπεδαο Θχπξνπ έρεη παξάζρεη ρξεκαηνδνηηθέο
ππεξεζίεο ζηνλ φκηιν ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ. Θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ
καο, ε Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία ΙΡΓ ή νη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο,
ελδέρεηαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ λα παξάζρνπλ επηπξφζζεηεο
ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο ζηηο δχν Δηαηξείεο ή ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο, λα παξάζρνπλ
ζπκβνπιεπηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ή ελδέρεηαη λα παξάζρνπλ
επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο επί ησλ θηλεηψλ αμηψλ ησλ δχν Δηαηξεηψλ.

Βαζηθέο Παξαδνρέο Απνηίκεζεο θαη Πεγέο Πιεξνθόξεζεο
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ε Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ βαζίζηεθε
ζηα παξαθάησ:
1. Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ΓΙΞ ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ ζε ελνπνηεκέλν
επίπεδν, γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε 31/12/2008.
2. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ΓΙΞ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν, γηα ηελ
πεξίνδν πνπ έιεμε 31/12/2008.
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3. Ξξνβιέςεηο γηα ηηο Δηαηξείεο γηα ηελ πεξίνδν 2009-2014, νη νπνίεο παξαζρέζεθαλ απφ
ηηο δηνηθήζεηο ησλ Δηαηξεηψλ θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ.
4. Ξξνβιεπφκελεο επελδχζεηο θαη κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ Δηαηξεηψλ, βάζεη ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν δφζεθε απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ Δηαηξεηψλ.
5. Δθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ εμήο αθηλήησλ ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ: α) ην αθίλεην ζην
Θαιπθηάθη Θεθηζηάο (Αηηηθή), β) νηθφπεδν επί ηεο Νδνχ Θαλειινπνχινπ ζηελ Διεπζίλα
(Αηηηθή), γ) ην αθίλεην ζηελ πεξηνρή Θαιηκπάθη ζηελ πεξηνρή Διεπζίλαο (Αηηηθή) θαη δ)
ην αθίλεην ζηε ζέζε Θνθθηλφππξγνο Διεπζίλαο (Αηηηθή). Νη εθηηκήζεηο απηέο
δηελεξγήζεθαλ ηνλ Πεπηέκβξην θαη Νθηψβξην ηνπ 2008 γηα ην (α) απφ ηε Eurobank
Property services, γηα ηα (β), (γ), (δ) απφ ηελ Γαλφο θαη Ππλεξγάηεο.
6. Δθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ εμήο αθηλήησλ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ, απφ ηνλ εθηηκεηηθφ νίθν
ΠΝΙ Ππκβνπιεπηηθή : α) ην αθίλεην ζην Κνζράην (Αηηηθή), β) ην αθίλεην ζηελ
Κάλδξα (Αηηηθή), γ) ην αθίλεην (απνζήθεο) ζηνλ Αγ. Αζαλάζην (Θεζζαινλίθε) θαη δ)
ην αγξνηεκάρην ζηνλ Αγ. Αζαλάζην (Θεζζαινλίθε).
7. Γεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην επξχ θνηλφ, θαη
8. Πηνηρεία απφ αλαγλσξηζκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ (Bloomberg θ.α.) αλαθνξηθά κε
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζπγθξίζηκεο εηαηξείεο, ηηκέο κεηνρψλ, πξνβιεπφκελα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία εηαηξεηψλ (consensus), ηζηνξηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία εηαηξεηψλ θ.ιπ.
Μεζνδνινγία
Γηα ηε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ Δηαηξεηψλ εθαξκφζηεθαλ νη θάησζη αλαθεξφκελεο
κεζνδνινγίεο απνηίκεζεο:



ε κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ ή ηεο Θαζαξήο
Ξαξνχζαο Αμίαο ησλ Ρακεηαθψλ Ονψλ (Discounted Cash Flow analysis ή «DCF»)
ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο θαζαξήο ζέζεο

Ζ κέζνδνο ηεο Ξξνεμφθιεζεο Κειινληηθψλ Ρακεηαθψλ Ονψλ (Discounted Cash Flows ή
DCF) βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ
πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο. Ζ κέζνδνο
απηή πξνυπνζέηεη κεηαμχ άιισλ ηηο αλαιχζεηο εζφδσλ, εμφδσλ θεθαιαηνπρηθψλ
επελδχζεσλ, θεθαιαηαθήο δνκήο θαη ππνιεηκκαηηθήο αμίαο. Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ
παξαπάλσ αλαιχζεσλ, γίλεηαη πξφβιεςε ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη ηακεηαθέο ξνέο
πξνεμνθινχληαη κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ δείθηε θαη πξνζδηνξίδεηαη ε παξνχζα
ηνπο αμία. Δπίζεο, ππνινγίδεηαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο ηνπ
παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν γίλνληαη πξνβιέςεηο θαη πξνεμνθιείηαη θαη
απηή αληίζηνηρα γηα λα ππνινγηζηεί ε παξνχζα αμία ηεο. Ρέινο, ε παξνχζα αμία ησλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πξνζηίζεηαη ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο.
Ζ παξαπάλσ κέζνδνο ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ απνηίκεζε εκπνξνβηνκεραληθψλ
εηαηξεηψλ, φπσο νη Δηαηξείεο πνπ εμεηάδνπκε.
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Ζ κέζνδνο ηεο Αλαπξνζαξκνζκέλεο Θαζαξήο Θέζεο είλαη κηα ζηαηηθή κέζνδνο απνηίκεζεο
ηεο αμίαο κηαο εηαηξείαο θαη βαζίδεηαη ζηνπο Ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ
εκεξνκελία απνηίκεζεο, ζε νξηζκέλεο αλαπξνζαξκνγέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαηά
πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηηκηηή, αιιά θαη βάζεη ησλ ηπρφλ ζεκεηψζεσλ ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ ηπρφλ παξαηεξήζεσλ ησλ νξθσηψλ
ειεγθηψλ επί ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεζφδνπ απηήο ιήθζεθαλ ππ΄ φςηλ νη Ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ
31/12/2008, νη νπνίνη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ),
δειαδή κε ηελ αξρή «mark-to-market» (δειαδή κε ηηκέο θαη ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ην
δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο).
Νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ είλαη θαηά ηε γλψκε καο θαηάιιειεο γηα ηε ζπγθξηηηθή
απνηίκεζε ησλ Δηαηξεηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο.
Θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο δελ παξνπζηάζζεθαλ δπζθνιίεο.
Απνηειέζκαηα Μειέηεο
Ρν εχξνο ησλ ζρέζεσλ αμηψλ ησλ δχν Δηαηξεηψλ πνπ πξνζδηνξίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ
θάζε κία απφ ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπο απνηίκεζεο, έρεη σο εμήο:
ΚΔΘΝΓΝΗ ΑΞΝΡΗΚΖΠΖΠ
ΔΟΝΠ ΑΜΗΥΛ
ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ
ρέζε αμηώλ
Πξνεμόθιεζε Σακεηαθώλ
1 : 2,2273
Ρνώλ (DCF)
Καζαξή αλαπξνζαξκνζκέλε
1 : 1,3310
ζέζε (NAV)
Ρν εχξνο αμηψλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ησλ δχν Δηαηξεηψλ, δειαδή
ζην εχξνο ηεο ζρέζεο αμηψλ ηνπ 100% ηνπ Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ πξνο
ην 100% ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ. Πεκεηψλεηαη φηη ε ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ
έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ην 29,13% ησλ πθηζηάκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ.
Ιακβάλνληαο ππφςε ην πξναλαθεξφκελν εχξνο αμηψλ ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ θαη
ηνπο φξνπο ηνπ Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο, ην εχξνο ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ
κεηνρψλ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ κε θνηλέο κεηνρέο ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ θαζψο θαη ην εχξνο ηεο
ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ παιαηψλ κεηνρψλ ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ κε λέεο κεηνρέο
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑΠ ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
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Σσέση Αξιών Εταιπειών
Εταιρεία
Ξυλεμπορία
Interwood

Κατώτερη
1.0000
1.3310

Ανώτερη
1.0000
2.2273

Σσέση Ανταλλαγήρ Μετοσών
Μετοχή

Κατώτερη

Ανώτερη

->Παλαιά
<-Νέα

1.0000
1.5556

1.0000
1.0541

Ξυλεμπορία (π) ->Παλαιά
Ξςλεμποπία (π) <-Νέα

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Interwood
Ξςλεμποπία (κ)

1.0000
1.9792

1.0000
2.2442

Ξυλεμπορία (κ)
Ξςλεμποπία (κ)

<-Νέα

* (θ) : θνηλή κεηνρή, (π) : πξνλνκηνχρα κεηνρή
Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηα Γ.Π. ησλ δχν Δηαηξεηψλ ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρψλ, εκπίπηεη
εληφο ηνπ αλσηέξσ εχξνπο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ Δηαηξεηψλ θαη επνκέλσο
ε πξνηεηλφκελε ζρέζε αληαιιαγήο θξίλεηαη εχινγε θαη ινγηθή.
Κε ηηκή,
Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ».
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4.1.4.1.3 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υ.Α., ε από
22.09.2009 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πξνο ηελ
παξνύζα Γεληθή πλέιεπζε, έρεη σο εμήο:

«Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
«ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία»
ΞΟΝΠ
Ρε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο
«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο» δηα απνξξνθήζεσο ηεο
δεχηεξεο εηαηξίαο απφ ηελ πξψηε.
(θαηά ηελ παξάγξαθν 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ Σ.Α.)
Θχξηνη Κέηνρνη,
Ρα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ εηαηξηψλ «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» (εθεμήο «Απνξξνθψζα» ή «Δηαηξία») θαη
«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο» (εθεμήο
«Απνξξνθψκελε») απνθάζηζαλ ζηηο απφ 19.12.2008 ζπλεδξηάζεηο ηνπο ηε ζπγρψλεπζε
κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68
(παξ. 2) -77 θαη 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ.
2166/1993, φπσο ηζρχνπλ (απφ θνηλνχ απνθαινχκελεο «Ππγρσλεπφκελεο Δηαηξίεο»).
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Αθνινχζσο ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ θαηήξηηζαλ εγγξάθσο
θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ην απφ 16.07.2009 Πρέδην Πχκβαζεο
Ππγρψλεπζεο θαη ηελ επεμεγεκαηηθή έθζεζε επί ηνπ Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο.
Ξεξίιεςε ηνπ Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο δεκνζηεχηεθε ζηνλ ηχπν ζηελ εθεκεξίδα
«Θέξδνο» ηελ 21ε Απγνχζηνπ 2009.
Ζ έθζεζε πηζηνπνίεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Απνξξνθψκελεο απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή θ. Θσλζηαληίλν
Ππιενχλε (Α.Κ. ΠΝΔΙ 14831) ηεο εηαηξίαο ΠΝΙ Α.Δ.Ν.Δ., ν Ηζνινγηζκφο Κεηαζρεκαηηζκνχ
ηεο 31.12.2008 θαη ηα ινηπά έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ Θ.Λ.
2190/1920 βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ Σ.Α., ζαο
ππνβάιινπκε ηελ παξνχζα έθζεζε κε ζθνπφ λα παξαζέζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ
απνηίκεζε ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ θαη ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηεο
Απνξξνθψζαο θαη ηεο Απνξξνθψκελεο πξνο ηηο λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδψζεη ζπλεπεία
ηεο ζπγρψλεπζεο ε Απνξξνθψζα. Δπίζεο, παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη κέζνδνη απνηίκεζεο,
ησλ παξαδνρψλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαη ηπρφλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ
απνηίκεζε θαη ηνπ ηξφπνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίζζεθε ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ
κεηνρψλ.
Ζ πξνηεηλφκελε ζρέζε αληαιιαγήο φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζην Πρέδην Πχκβαζεο
Ππγρψλεπζεο έρεη επηβεβαησζεί απφ αλεμάξηεην απνηηκεηή, σο νξίδεηαη απφ ην λφκν θαη
δε απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα «Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηκηηεδ» (εθεμήο ην
«Ξηζησηηθφ Ίδξπκα»), ην νπνίν δηαηχπσζε ηε γλψκε ηνπ επί ηνπ εχινγνπ θαη ινγηθνχ
απηήο θαη έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Απνξξνθψζαο ηελ απφ
07.09.2009 Έθζεζε (εθεμήο ε «Έθζεζε») ηνπ, θαη ην θείκελν ηεο νπνίαο είλαη ζηε δηάζεζε
ησλ κεηφρσλ. Πεκεηψλεηαη φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε, ην ζπγθξφηεκα ηεο
Ρξάπεδαο Θχπξνπ έρεη παξάζρεη ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ φκηιν ηεο
Απνξξνθψκελεο. Θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε Ρξάπεδα Θχπξνπ
Γεκφζηα Δηαηξία ΙΡΓ ή νη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, ελδέρεηαη ζε νπνηαδήπνηε
ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ λα παξάζρνπλ επηπξφζζεηεο ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο ζηηο
Ππγρσλεπφκελεο Δηαηξίεο ή ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο, λα παξάζρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ή ελδέρεηαη λα παξάζρνπλ επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο
ππεξεζίεο επί ησλ θηλεηψλ αμηψλ ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ.
Πχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Έθζεζε, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγθξηηηθή
απνηίκεζε ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ είλαη νη αθφινπζεο:


ε κέζνδνο ηεο Ξξνεμφθιεζεο ησλ Κειινληηθψλ Σξεκαηνξνψλ ή ηεο Θαζαξήο
Ξαξνχζαο Αμίαο ησλ Ρακεηαθψλ Ονψλ (Discounted Cash Flow analysis ή «DCF»)



ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο θαζαξήο ζέζεο

Ζ κέζνδνο ηεο Ξξνεμφθιεζεο Κειινληηθψλ Ρακεηαθψλ Ονψλ (Discounted Cash Flows ή
DCF) βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ
πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο. Ζ κέζνδνο
απηή πξνυπνζέηεη κεηαμχ άιισλ ηηο αλαιχζεηο εζφδσλ, εμφδσλ θεθαιαηνπρηθψλ
επελδχζεσλ, θεθαιαηαθήο δνκήο θαη ππνιεηκκαηηθήο αμίαο. Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ
παξαπάλσ αλαιχζεσλ, γίλεηαη πξφβιεςε ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη ηακεηαθέο ξνέο
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πξνεμνθινχληαη κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ δείθηε θαη πξνζδηνξίδεηαη ε παξνχζα
ηνπο αμία. Δπίζεο, ππνινγίδεηαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο ηνπ
παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν γίλνληαη πξνβιέςεηο θαη πξνεμνθιείηαη θαη
απηή αληίζηνηρα γηα λα ππνινγηζηεί ε παξνχζα αμία ηεο. Ρέινο, ε παξνχζα αμία ησλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πξνζηίζεηαη ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο.
Ζ παξαπάλσ κέζνδνο ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο,
θαηάιιειε γηα ηελ απνηίκεζε εκπνξνβηνκεραληθψλ εηαηξηψλ, φπσο είλαη θαη νη
Ππγρσλεπφκελεο Δηαηξίεο πνπ εμεηάζηεθαλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο, ην
Ξηζησηηθφ Ίδξπκα βαζίζηεθε ζε εθηηκήζεηο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, επελδχζεσλ θαη
κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ,
θαζψο θαη ζε εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο Απνξξνθψζαο θαη ηεο
Απνξξνθψκελεο απφ εθηηκεηηθνχο νίθνπο.
Ζ κέζνδνο ηεο Αλαπξνζαξκνζκέλεο Θαζαξήο Θέζεο είλαη κηα ζηαηηθή κέζνδνο απνηίκεζεο
ηεο αμίαο κηαο εηαηξίαο θαη βαζίδεηαη ζηνπο Ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξηψλ θαηά ηελ
εκεξνκελία απνηίκεζεο, ζε νξηζκέλεο αλαπξνζαξκνγέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαηά
πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηηκηηή, αιιά θαη βάζεη ησλ ηπρφλ ζεκεηψζεσλ ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ ηπρφλ παξαηεξήζεσλ ησλ νξθσηψλ
ειεγθηψλ επί ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεζφδνπ απηήο ιήθζεθαλ ππ‟ φςηλ νη Ηζνινγηζκνί ησλ
Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ ηεο 31.12.2008, νη νπνίνη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ), δειαδή κε ηελ αξρή «mark-to-market» (δειαδή κε
ηηκέο θαη ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο).
Θαηά ηε γλψκε ηνπ Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο, νη αλσηέξσ κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ είλαη
θαηάιιειεο γηα ηε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ,
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο, θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο δελ
παξνπζηάζζεθαλ δπζθνιίεο.
Ρν εχξνο ησλ ζρέζεσλ αμηψλ ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ πνπ πξνζδηνξίζζεθε
ζχκθσλα κε ηελ θάζε κία απφ ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπο απνηίκεζεο, έρεη σο
εμήο:
ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ
ΔΤΡΟ ΑΞΙΧΝ
ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ
ρέζε αμηώλ
Πξνεμόθιεζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (DCF)
1 : 2,2273
Καζαξή Αλαπξνζαξκνζκέλε Θέζε
1 : 1,3310
(NAV)
Ρν εχξνο αμηψλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ησλ Ππγρσλεπφκελσλ
Δηαηξηψλ, δειαδή ζην εχξνο ηεο ζρέζεο αμηψλ ηνπ 100% ηνπ Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Απνξξνθψκελεο πξνο ην 100% ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Απνξξνθψζαο. Πεκεηψλεηαη
φηη ε Απνξξνθψκελε έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ην 29,13% ησλ πθηζηάκελσλ θνηλψλ
κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο.
Ιακβάλνληαο ππφςε ην πξναλαθεξφκελν εχξνο αμηψλ Απνξξνθψκελεο – Απνξξνθψζαο
θαη ηνπο φξνπο ηνπ Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο, ην εχξνο ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ
κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψκελεο κε θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο, θαζψο θαη ην εχξνο
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ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ παιαηψλ κεηνρψλ ηεο Απνξξνθψζαο κε λέεο κεηνρέο
Απνξξνθψζαο ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Σσέση Αξιών Εταιπειών
Εταιρεία
Ξυλεμπορία
Interwood

Κατώτερη
1.0000
1.3310

Ανώτερη
1.0000
2.2273

Σσέση Ανταλλαγήρ Μετοσών
Μετοχή

Κατώτερη

Ανώτερη

->Παλαιά
<-Νέα

1.0000
1.5556

1.0000
1.0541

Ξυλεμπορία (π) ->Παλαιά
Ξςλεμποπία (π) <-Νέα

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Interwood
Ξςλεμποπία (κ)

1.0000
1.9792

1.0000
2.2442

Ξυλεμπορία (κ)
Ξςλεμποπία (κ)

<-Νέα

* (θ) : θνηλή κεηνρή, (π) : πξνλνκηνχρα κεηνρή
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο, ε πξνηεηλφκελε
απφ ηα Γ.Π. ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρψλ, εκπίπηεη εληφο
ηνπ αλσηέξσ εχξνπο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ Ππγρσλεπφκελσλ Δηαηξηψλ
θαη επνκέλσο ε πξνηεηλφκελε ζρέζε αληαιιαγήο θξίλεηαη εχινγε θαη ινγηθή.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη:
α)

Ζ έθζεζε ηνπ σο άλσ Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξάγξαθν 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ
ηνπ Σ.Α.
β) Θαηά ηε γλψκε ηνπ σο άλσ Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο, ε πξνηεηλφκελε απφ ηα
Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρψλ, ε νπνία θαη απεηθνλίδεηαη
ζην απφ 16.07.2009 Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο σο εμήο:
-

Νη θάηνρνη θνηλψλ κεηνρψλ
ηεο «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» ζα αληαιιάμνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή
πνπ θαηέρνπλ πξνο 1,14790825096024 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ
Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία».

-

Νη κέηνρνη ηεο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο» ζα
αληαιιάμνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή
θαη Δκπνξία Μπιείαο» πνπ θαηέρνπλ κε 2,19458266400026 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο
«ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή
Δηαηξεία»,

-

Νη θάηνρνη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ
πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ φπσο πξηλ απφ ηε ζπγρψλεπζε.

θξίλεηαη σο εχινγε θαη ινγηθή φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Έθζεζε ηνπ πηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο «Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηκηηεδ».
γ) φηη νη απαηηνχκελεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο απνθάζεηο ησλ
33

αξκνδίσλ νξγάλσλ φπσο θαη ε θαηάξηηζε ηνπ Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο
δηελεξγήζεθαλ ζχκθσλα κε, ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηνπ
Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηνπ Λ. 2166/1993, φπσο ηζρχνπλ
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πηζηεχνληαο φηη έιαβε ηελ θαιχηεξε δπλαηή
επηρεηξεκαηηθή απφθαζε, θαηαζέηεη πξνο ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ηελ
παξνχζα έθζεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α. θαη
παξαθαιεί γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο
«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο» απφ ηελ αλψλπκε
εηαηξία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή
Δηαηξεία».
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ νκφθσλα εγθξίλεη ηελ
σο άλσ έθζεζε ζπληαρζείζα θαηά ηελ παξάγξαθν 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α.
Διεπζίλα, 22 Πεπηεκβξίνπ 2009
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην»
Δ) Δπηθύξσζε ησλ απνθάζεσλ, δειώζεσλ, αλαθνηλώζεσλ θαη ελεξγεηώλ ησλ
Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ, ησλ πξνζηεζέλησλ θαη ησλ πιεξεμνπζίσλ πνπ ζα
έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πγρώλεπζεο.
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνθάζηζε νκνθψλσο θαη πακςεθεί θαη ελέθξηλε αλεπηθχιαθηα φιεο
ηηο ελέξγεηεο, δειψζεηο θαη δηθαηνπξαμίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ησλ πξνζηεζέλησλ
θαη πιεξεμνπζίσλ ηεο Δηαηξίαο ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ήδε εγθξηζείζαο ζπγρψλεπζεο
θαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο.
Κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηηο δένπζεο επεμεγήζεηο πνπ εδφζεζαλ ε Γεληθή
Ππλέιεπζε απνθάζηζε κε πιεηνςεθία 52,247 % θαη ελέθξηλε:
α) ην απφ 16.07.2009 Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ
«ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» θαη
«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο», κε απνξξφθεζε ηεο
δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 (παξ. 2)-77 θαη 78 ηνπ
Θ.Λ. 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993 σο ηζρχνπλ.
β) ηελ επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γ.Π. επί ηνπ σο άλσ Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο
ζχκθσλα κε ην αξ.69 παξ. 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/20.
γ) ηελ απφ 22.07.2009 έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή θ. Θσλζηαληίλνπ Ππιενχλε
γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνξξνθψκελεο
εηαηξίαο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο».
δ) ηηο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1.4.1.3 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α. απφ 07.09.2009
Έθζεζε ηνπ Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο «Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηκηηεδ» γηα ην
εχινγν θαη ινγηθφ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη απφ 22.09.2009 Έθζεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πξνο ηελ παξνχζα Γεληθή Ππλέιεπζε
ζη) ηελ επηθχξσζε ησλ απνθάζεσλ, δειψζεσλ, αλαθνηλψζεσλ θαη ελεξγεηψλ ησλ
Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ, ησλ πξνζηεζέλησλ θαη ησλ πιεξεμνπζίσλ πνπ ζα έρνπλ
δηελεξγεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Ππγρψλεπζεο.
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ΘΔΜΑ 2ν:
Έγθξηζε ηεο πγρώλεπζεο ησλ αλσλύκσλ «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ
Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» θαη
«ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Αλώλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Ξπιείαο», κε
απνξξόθεζε ηεο δεύηεξεο από ηελ πξώηε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 68 (παξ. 2)-77 θαη 78 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν.
2166/93 σο ηζρύνπλ θαη ξύζκηζε θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο.
Κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ξξφεδξνπ ε παξνχζα Γεληθή Ππλέιεπζε εγθξίλεη νκφθσλα θαη
πακςεθεί θαη απνθαζίδεη ηε Ππγρψλεπζε ηεο «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή
Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» δη΄ απνξξφθεζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε
ηελ επσλπκία «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο»,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 (παξ. 2)-77 θαη 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ησλ
άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993 θαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα αλσηέξσ ππνβιεζέληα θαη εγθξηζέληα έγγξαθα θαη ηδίσο ζην απφ 16.07.2009 Πρέδην
Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο.
ΘΔΜΑ 3ν:
Έγθξηζε ηεο Αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο,
ιόγσ ηεο απνξξόθεζεο ηεο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Αλώλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη
Δκπνξία Ξπιείαο» θαη κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλεπεία
απόζβεζεο ιόγσ ζύγρπζεο ηεο αμίσζεο ιήςεο κεηνρώλ δηα ηεο αθύξσζεο ησλ
θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη ε Απνξξνθώκελε θαη ηξνπνπνίεζε
ηνπ πεξί κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο.
Ιαβψλ ην ιφγν ν Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο αλαθέξεη φηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην
ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε πέληε εθαηνκκχξηα εθαηφλ ηξηάληα κία ρηιηάδεο νρηαθφζηα ηξία
επξψ θαη εμήληα ιεπηά ηνπ επξψ (€ 5.131.803,60) δηαηξνχκελν ζε έληεθα εθαηνκκχξηα
εμαθφζηεο εμήληα ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφλ ελελήληα (11.663.190) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€ 0,44) εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ ελλέα εθαηνκκχξηα
ελελήληα έμη ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο πελήληα ηέζζεξηο (9.096.354) είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη
(2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο
κεηνρέο.
Δλφςεη ηεο αλσηέξσ απνθαζηζζείζαο ζπγρψλεπζεο ηεο Δηαηξείαο δη΄ απνξξφθεζεο ηεο
αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη
Δκπνξία Μπιείαο», ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο
α) ζα απμεζεί φπσο επηηάζζεη ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Λ. 2166/1993, θαηά ην πνζφ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Απνξξνθψκελεο πνπ αλέξρεηαη ζε δψδεθα εθαηνκκχξηα
δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηα επξψ (€ 12.201.200,00) θαη
β) ζα κεησζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 3 θαη 75 παξ. 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920
ζπλεπεία απφζβεζεο ιφγσ ζχγρπζεο ηεο αμίσζεο ιήςεο κεηνρψλ θαηά έλα εθαηνκκχξην
εθαηφλ εμήληα έμη ρηιηάδεο ηξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηά ηνπ επξψ (€
1.166.032,56) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνχκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ
ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη ε «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία
Μπιείαο».
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ ζπγρψλεπζεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα
αλέιζεη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα εθαηφλ εμήληα έμη ρηιηάδεο ελληαθφζηα εβδνκήληα έλα
επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (€ 16.166.971,04), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα έμη
εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο ζαξάληα ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφλ δεθαέμη (36.743.116) κεηνρέο,
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νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€ 0,44) εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ
ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα
(34.176.280) είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη
ρηιηάδεο νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο
θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνθάζηζε νκνθψλσο θαη πακςεθεί, ήηνη επί 4.752.589 έγθπξσλ
ςήθσλ κε πιεηνςεθία 52,247% θαη ελέθξηλε:
α) Ρελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.
2 ηνπ Λ. 2166/1993 ιφγσ ηεο αλσηέξσ ζπγρψλεπζεο θαηά ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Απνξξνθψκελεο κε ηελ επσλπκία «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο ΔηαηξείαΔηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο» πνπ αλέξρεηαη ζε δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία
ρηιηάδεο δηαθφζηα επξψ (€ 12.201.200,00) θαη ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 3 θαη 75 παξ. 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζπλεπεία
απφζβεζεο ιφγσ ζχγρπζεο ηεο αμίσζεο ιήςεο κεηνρψλ θαηά έλα εθαηνκκχξην εθαηφλ
εμήληα έμη ρηιηάδεο ηξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηά ηνπ επξψ (€ 1.166.032,56)
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνχκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο
πνπ θαηέρεη ε «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο».
β) Αθνινχζσο ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο πνπ ζα έρεη εθεμήο σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 5
Ρν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο

« α) Αξρηθά νξίζζεθε ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟
αξ. 140/18.4.57 Γ.Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, ζε έλα εθαηνκκχξην
θαη εμαθφζηεο ρηιηάδεο (1.600.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε εμήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο
(64.000) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη πέληε (25) δξαρκψλ εθάζηε.
β) Απμήζεθε κε ηελ απφ 31 Ηαλνπαξίνπ 1962 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 18295/702/6.4.62 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 171/62 Γ.Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο,
ζε ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000)
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
γ) Απμήζεθε κε ηελ απφ 10.4.64 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε νπνία εγθξίζεθε κε
ηελ ππ‟ αξηζκ. 32444/2111/10.7.1964 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε
ζην ππ‟ αξηζκ. 660/24.7.64 Γ.Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, ζε
ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (4.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000)
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
δ) Απμήζεθε κε ηελ απφ 27.5.65 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε
κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 44351/2941/25.8.65 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε
ζην ππ‟ αξηζκ. 797/65 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, ζε πέληε
εθαηνκκχξηα (5.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε πελήληα ρηιηάδεο (50.000) κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
ε) Απμήζεθε κε ηελ απφ 27 Ηνπλίνπ 1967 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 54015/3783/36039/29.8.67 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 881/67 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
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Θπβεξλήζεσο, ζε έμη εθαηνκκχξηα (6.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε εμήληα ρηιηάδεο
(60.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
ζη) Απμήζεθε κε ηελ απφ 27 Ηνπλίνπ 1968 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 43772/3610/13.7.1968 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 868/68 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Θπβεξλήζεσο, ζε δέθα εθαηνκκχξηα (10.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε εθαηφ
ρηιηάδεο (100.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
δ) Απμήζεθε κε ηελ απφ 28 Ηνπλίνπ 1969 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 11303/15.10.71 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 1623/25.10.71 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Θπβεξλήζεσο, ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα (16.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε εθαηφλ
εμήληα ρηιηάδεο (160.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφλ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
ε) Απμήζεθε κε ηελ απφ 26 Ηνπλίνπ 1974 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 108934/8.8.74 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο
Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 1716/12.8.74 Ρεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, ζε είθνζη ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (24.000.000) δξαρκέο θαη
δηαηξέζεθε ζε δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε θαη ζε ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ
θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100)
δξαρκψλ εθάζηεο, νη νπνίεο έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα:
αα) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 8% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ) Ξξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο
Δηαηξείαο θαη
γγ) Θαηαβνιή ηφθνπ 8% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ α‟ κεξίζκαηνο.
ζ) Απμήζεθε κε ηελ απφ 8 Ηνπλίνπ 1975 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 96049/26.5.75 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο
Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 1671/2.7.75 Ρεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο
ηεο Θπβεξλήζεσο, ζε ζαξάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (44.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε
ζε εθαηφλ εμήληα ρηιηάδεο (160.000) θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε θαη ζε εμήληα ρηιηάδεο (60.000) πξνλνκηνχρεο άλεπ
ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ
(200) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο έρνπλ ηα ίδηα κε ηα σο άλσ πξνλφκηα.
η) Απμήζεθε κε ηελ απφ 5 Λνεκβξίνπ 1975 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 125528/10.12.75 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο
Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 2565/19.12.75 Ρεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, κε κεηξεηά θαηά έλδεθα εθαηνκκχξηα (11.000.000)
δξαρκέο κε ηελ έθδνζε πελήληα πέληε ρηιηάδσλ (55.000) κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην, ζε ηηκή δηαθνζίσλ
ελελήληα δξαρκψλ (290) εθάζηε, κεηαθεξφκελεο ηεο επηπιένλ δηαθνξάο γηα ην
ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ κε έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ νη
ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη νη δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000)
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο, κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ
ηα ίδηα κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πξνλφκηα.
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ηα) Κε ηελ απφ 8 Απξηιίνπ 1976 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο
Ππλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 98826/5.7.76 απφθαζε
ηνπ Λνκάξρε Αηηηθήο (Γ/ηνο Αζελψλ), δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 2195/15.7.76 Ρεχρνο
Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, νη εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο (75.000)
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ έρνπλ ηα
θάησζη πξνλφκηα:
αα) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 12% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπο.
ββ) Ξξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο
Δηαηξείαο θαη
γγ) Θαηαβνιή ηφθνπ πξνο 12% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο ησλ αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
ηβ) Απμήζεθε κε ηελ απφ 20.6.77 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε
κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 108752/4.9.77 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο Αζελψλ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 3113/15.10.77 Ρεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Θπβεξλήζεσο, θαηά έλδεθα εθαηνκκχξηα (11.000.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε πελήληα
πέληε ρηιηάδσλ (55.000) θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ
εθάζηε, σο αθνινχζσο:
αα) κε κεηξεηά θαηά έμη εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ρηιηάδεο (6.600.000) δξαρκέο κε ηελ
έθδνζε ηξηάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (33.000) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
δηαθνζίσλ δξαρκψλ εθάζηε (200), νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ
ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην
ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
ββ) κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ
αθηλήησλ βάζεη ηνπ Λ.542/77,
δξαρκψλ ηεηξαθνζίσλ δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ
ηεηξαθνζίσλ πέληε (413.405), κε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ιφγσ ηεο
αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ Λ.1314/72, δξαρκψλ εθαηφλ ηξηάθνληα κηα ρηιηάδσλ
νγδφληα δχν (131.082) θαη κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δέθα
ηξηψλ (5.513) δξαρκψλ, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ πεληαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (550.000)
δξαρκψλ κε ηελ έθδνζε δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα (2.750) λέσλ θνηλψλ
κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε.
γγ) κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ιφγσ ηεο έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην,
δξαρκψλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (3.850.000) κε ηελ
έθδνζε δέθα ελλέα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (19.250) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ δηαθνζίσλ (200) εθάζηε.
ηγ) Απμήζεθε κε ηελ απφ 4 Ηνπιίνπ 1980 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο θαη Θαηαζηαηηθήο
Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 17639/18.7.80 απφθαζε ηνπ
Λνκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 2803/19.07.80 Ρεχρνο Α.Δ.
θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, θαηά δέθα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα
(14.000.000) δξαρκέο σο θάησζη:
αα) κε κεηξεηά θαηά νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (800.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε ηεζζάξσλ
ρηιηάδσλ (4.000) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ
εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζε ηηκή ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ
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εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
ββ) κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο 1979, δξαρκψλ
δέθα ελλέα εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (19.800.000) κε ηελ έθδνζε εμήληα
έμη ρηιηάδσλ (66.000) λέσλ κεηνρψλ θνηλψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ δηαθνζίσλ
(200) εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζε ηηκή ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ
εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
ηδ) Απμήζεθε κε ηελ απφ 25.6.81 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο θαη Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο
Ππλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 3729/30.6.81 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε
Αηηηθήο, Γ/ηνο Αλαη. Αηηηθήο, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 2916/02.07.81 Ρεχρνο Α.Δ. θαη
Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, θαηά δέθα έμη εθαηνκκχξηα δξαρκέο
(16.000.000), κε ηελ έθδνζε νγδφληα ρηιηάδσλ (80.000) λέσλ θνηλψλ κεηά ςήθνπ
αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο
δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ
δηαθνξάο κεηαθεξνκέλεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε
κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο
1980 δξαρκψλ είθνζη έμη εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ (26.400.000).
ηε) Απμήζεθε κε ηελ απφ 3.12.82 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο
Ππλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. ΔΚ6833 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε
Αηηηθήο, Γ/ηνο Αλαη. Αηηηθήο, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 4467/22.12.82 Ρεχρνο Α.Δ. θαη
Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, θαηά πελήληα δχν εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο
ρηιηάδεο (52.800.000) δξαρκέο κε θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ ζαξάληα ελλέα εθαηνκκπξίσλ
ελληαθνζίσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ είθνζη (49.944.220) δξαρκψλ, ε νπνία
πξνέθπςε απφ ηελ ππεξαμία ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.1249/82 θαη κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ δξαρκψλ δχν
εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ πελήληα πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδφληα (2.855.780) απφ
ην Απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, κέζσ ηεο απμήζεσο ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ησλ ελ θπθινθνξία κεηνρψλ θαηά πνζφ εθαηφλ δέθα (110)
δξαρκψλ.
ηζη) Απμήζεθε κε ηελ απφ 30.3.87 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο
Ππλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. Θ3 3040/20.5.87 απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 216 Ρεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, κε κεηξεηά θαηά ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο
ρηιηάδεο (37.200.000) δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ λέσλ κεηνρψλ
(120.000) αλσλχκσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηαθνζίσλ δέθα (310) δξαρκψλ εθάζηε, νη
νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκήλ ησλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα (530) δξαρκψλ
εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ
απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ ζαξάληα ρηιηάδεο πεληαθφζηεο
(40.500) θνηλέο κεηνρέο κεηά ςήθνπ θαη εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο πεληαθφζηεο (79.500)
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νη
νπνίεο έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα:
αα) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ) Ξξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ θαηαβιεζέληνο
θεθαιαίνπ θαηά ηελ νπνία ζα πξνεγνχληαη νη ππ‟ αχμνληα αξηζκφ 1 έσο 75.000
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη ζα έπνληαη νη κε αχμνληα αξηζκφ 75.001 έσο 154.500
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πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, επί ησλ ηίηισλ ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε “Λέα
Έθδνζε”.
γγ) Θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο
θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
ηδ) Απμήζεθε κε ηελ απφ 27.11.87 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε
νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. Θ3-352/29.1.88 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 192/3.2.88 Ρεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Θπβεξλήζεσο κε κεηξεηά θαηά ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο (37.200.000)
δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ λέσλ κεηνρψλ (120.000) αλσλχκσλ,
νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηαθνζίσλ δέθα (310) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην
άξηην ζηελ ηηκή ησλ επηαθνζίσλ πελήληα δξαρκψλ (750) εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο
κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην
άξηην, εθ ησλ νπνίσλ εβδνκήληα κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα (71.280) θνηλέο κεηά
ςήθνπ κεηνρέο , θαη ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο επηαθφζηεο είθνζη (48.720) πξνλνκηνχρεο
άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο, νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε
“ΔΘΓΝΠΔΥΠ 1988” θαη έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα:
αα) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ) Ξξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ θαηαβιεζέληνο
θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά: (α) Νη πξνλνκηνχρνη κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ
1 έσο 75.000, (β) Νη πξνλνκηνχρνη κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 75.001 έσο 154.500, νη
νπνίεο θαη θέξνπλ ηελ έλδεημε “Λέα „Έθδνζε” θαη ηέινο (γ) Νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο
κε αχμνληα αξηζκφ 154.501 έσο 203.220 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “Έθδνζε
1988”.
γγ) Θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο
θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
ηε) Γηα ηεο απφ 28.1.89 απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο Ππλειεχζεσο, ε
νλνκαζηηθή ηηκή ηεο κεηνρήο απμήζεθε απφ ηξηαθφζηεο δέθα (310) δξαρκέο αλά κεηνρή ζε
ηεηξαθφζηεο πελήληα (450) δξαρκέο αλά κεηνρή, κεηνπκέλνπ αληίζηνηρα ηνπ αξηζκνχ ησλ
κεηνρψλ ζε ηεηξαθφζηεο ελελήληα έμη ρηιηάδεο (496.000) κεηνρέο εθ ησλ νπνίσλ ηξηαθφζηεο
πελήληα έμη ρηιηάδεο ηέζζεξηο (356.004) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη εθαηφλ ηξηάληα ελλέα
ρηιηάδεο ελληαθφζηεο ελελήληα έμη (139.996) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ, κε κεηαηξέςηκεο
ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ, νη νπνίεο έρνπλ ηα ελ παξ. 1 εδάθην ηη ηνπ παξφληνο άξζξνπ
πξνλφκηα.
ηζ) Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Θαηαζηαηηθήο
Γεληθήο Ππλειεχζεσο ηεο 28.1.89, ε νπνία ειήθζε κεηά ηελ απφθαζή ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ, απμήζεθε κέζσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο, ζχκθσλα κε
ηελ .Α.Δ. 2665/84/88 θαηά ελελήληα νθηψ εθαηνκκχξηα εθαηφλ εμήληα κία ρηιηάδεο
ελληαθφζηεο πελήληα ελλέα (98.161.959) δξαρκέο θαη κέζσ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο κέξνπο
ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαηά δχν εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο
ηξηάληα νθηψ ρηιηάδεο ζαξάληα κία (2.638.041) δξαρκέο, ήηνη ζπλνιηθά θαηά εθαηφ
εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (100.800.000) δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ είθνζη
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (224.000) κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450)
δξαρκψλ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ εθαηφλ εμήληα ρηιηάδεο επηαθφζηεο εβδνκήληα έμη
(160.776) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη εμήληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη ηέζζεξηο (63.224)
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηα ελ παξ. 1
εδάθην ηη ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνλφκηα.
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Έηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ηξηαθφζηα είθνζη ηέζζεξα
εθαηνκκχξηα (324.000.000) δξαρκέο νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλα θαη θαηαλέκεηαη ζε
επηαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο (720.000) αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεηξαθνζίσλ
πελήληα (450) δξαρκψλ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ πεληαθφζηεο δέθα έμη ρηιηάδεο επηαθφζηεο
νγδφληα (516.780) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη δηαθφζηεο ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη
(203.220) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηα
θάησζη πξνλφκηα:
αα) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ) Ξξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ θαηαβιεζέληνο
θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά : (α) Νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα
αξηζκφ 1 έσο 75.000, (β) Νη πξνλνκηνχρνη κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 75.001 έσο
154.500 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε ”ΛΔΑ ΔΘΓΝΠΗΠ” θαη ηέινο (γ) Νη
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 154.501 έσο 203.220 θαη νη νπνίεο θέξνπλ
ηελ έλδεημε “ΔΘΓΝΠΖ 1989”.
γγ) Θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο
θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
θ) Απμάλεηαη δηά ηεο απφ 26.04.90 απνθάζεσο ηεο Β‟ Δπαλαιεπηηθήο „Έθηαθηεο
Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Θνηλψλ θαη Ξξνλνκηνχρσλ Κεηφρσλ, κε ηελ
θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά εμήληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (64.800.000)
δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε 144.000 λέσλ κεηνρψλ αλσλχκσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 450
δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000)
δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ εθδφζεσο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ εθαηφλ ηξεηο ρηιηάδεο
δηαθφζηεο είθνζη (103.220) κεηνρέο θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη ζαξάληα ρηιηάδεο επηαθφζηεο
νγδφληα (40.780) κεηνρέο πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο, νη
νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΔΘΓΝΠΖ 1990” θαη έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα:
αα) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ) Ξξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ θαηαβιεζέληνο
θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά : (α) νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ
1 έσο 75.000, (β) νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 75.001 έσο 154.500 θαη
νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΛΔΑ ΔΘΓΝΠΖ”, (γ) νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα
αξηζκφ 154.501 έσο 203.220 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΔΘΓΝΠΖ 1988” θαη (δ)
νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 203.221 έσο 244.000 θαη νη νπνίεο θέξνπλ
ηελ έλδεημε “ΔΘΓΝΠΖ 1990”.
γγ) Θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο
θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
θα) Απμάλεηαη δηα ηεο απφ 18.12.92 απνθάζεσο ηεο Β‟ Δπαλαιεπηηθήο „Έθηαθηεο
Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο Ππλειεχζεσο ησλ Κεηφρσλ θαηά εθαηφλ πελήληα πέληε εθαηνκκχξηα
πεληαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο (155.520.000) δξαρκέο, ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ
θαη αλέξρεηαη ζε 544.320.000 δξαρκέο δηα εθδφζεσο ηξηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ
εμαθνζίσλ (345.600) λέσλ κεηνρψλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο
παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ κε αλαινγία 4 λέεο κεηνρέο αλά 10 παιαηέο, νη νπνίεο ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 1993.
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θβ) Απμάλεηαη δηα ηεο απφ 27.11.98 απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο
Ππλειεχζεσο ησλ Κεηφρσλ θαηά 217.728.000 ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ θαη
αλέξρεηαη ζε 762.048.000 δξαρκέο δηα εθδφζεσο ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ηξηψλ ρηιηάδσλ
νθηαθνζίσλ ζαξάληα (483.840) λέσλ κεηνρψλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ
δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ κε αλαινγία 4 λέεο κεηνρέο αλά 10
παιαηέο, νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 1999.
Έηζη, ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο εθ δξαρκψλ επηαθνζίσλ εμήληα δχν
εθαηνκκπξίσλ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ (762.048.000) ζα δηαηξείηαη ζε έλα εθαηνκκχξην
δηαθφζηεο δέθα πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηεο δέθα πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηεο (1.215.200) θνηλέο
κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα νθηψ ρηιηάδεο δηαθφζηεο ζαξάληα
(478.240) κεηνρέο πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο αιιά έρνπζεο
ηα θάησζη πξνλφκηα:
αα) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ) Ξξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ θαηαβιεζέληνο
θεθαιαίνπ.
γγ) Θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
θγ) Ρν Θεθάιαην, δηά ηεο απφ 5/7/1999 απνθάζεσο ηεο 'Έθηαθηεο Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ, απμάλεηαη θαηά 381.024.000 δξρ. δηα ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ
κε ηελ έθδνζε 846.720 λέσλ κεηνρψλ εθ ησλ νπνίσλ 726.160 θνηλέο θαη 119.560
πξνλνκηνχρεο δηαλεκεζεζφκελεο ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο κε αλαινγία 2 λέεο θνηλέο
κεηνρέο αλά 4 παιαηέο, ζηνπο δε θαηφρνπο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζα δηαλεκεζνχλ αλά 4
παιαηέο, κία θνηλή κεηά ςήθνπ θαη κηα πξνλνκηνχρνο άλεπ ςήθνπ, νη νπνίεο ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 1999.
Έηζη, ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 1.143.072.000 δξαρκέο θαη
δηαηξείηαη ζε 2.540.160 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 450 δξρ. εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ
1.942.360 είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη 597.800 πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε
κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα:
αα) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ) Ξξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ θαηαβιεζέληνο
θεθαιαίνπ.
γγ) Θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
θδ) Γηά ηεο απφ 14/11/2002 απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο ησλ
Κεηφρσλ, απεθαζίζζε:
α) Ζ κείσζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαηά 1.565,47 Euro, κε ηελ αλάινγε κείσζε
ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε 1,32 Euro.
β) Ζ κεηαηξνπή ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ζε
Euro.
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γ) Ζ αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαηά 670.602,24 Euro, ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο
ησλ παγίσλ, δηα εθδφζεσο ηξηαθνζίσλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα
δχν (388.472) λέσλ Θνηλψλ κεηνρψλ θαη εθαηφλ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ
εμήληα (119.560) Ξξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32 Euro,
δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ, κε αλαινγία κία (1) λέα κεηνρή
αλά πέληε (5) παιαηέο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 2002.
Έηζη, ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 4.023.613,44 Euro θαη δηαηξείηαη
ζε 3.048.192 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32 εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ 2.330.832 είλαη
θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη 717.360 πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο
ζε θνηλέο αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα:
αα) Ξξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.
ββ) Ξξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ θαηαβιεζέληνο
θεθαιαίνπ.
γγ) Θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
θε) Κε ηελ απφ 9/10/2006 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο Ππλειεχζεσο ησλ
Κεηφρσλ, απνθαζίζηεθε:
Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφλ 804.722,17 Δπξψ απφ θεθαιαηνπνίεζε
απνζεκαηηθψλ, φπσο εκθαλίδεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
ζπληάρζεθαλ κε ηα Γ.Ι.Ξ. θαη ην νπνίν πνζφ αληηζηνηρεί ζε απηφ ηεο ππεξαμίαο ησλ
αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2065/92 ην νπνίν
εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ» (41.07.00.0002) ησλ Φνξνινγηθψλ Βηβιίσλ. Ζ αχμεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη
κε ηελ έθδνζε ηεηξαθνζίσλ εμήληα έμη ρηιηάδσλ εθαηφλ εμήληα έμη (466.166) λέσλ Θνηλψλ
Νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαη εθαηφλ ζαξάληα ηξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα δχν
(143.472) λέσλ Ξξνλνκηνχρσλ Νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32 Δπξψ
εθάζηε, δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ, κε αλαινγία κία (1) λέα
κεηνρή αλά πέληε (5) παιαηέο. Νη λέεο κεηνρέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο
2006.
Κεηά ηελ ελ ιφγσ αχμεζε, ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, αλέξρεηαη ζε
4.828.335,60 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 3.657.830 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32 Δπξψ
εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ 2.796.998 είλαη Θνηλέο κεηά ςήθνπ Νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη
860.832 Ξξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
θζη) Κε ηελ απφ 9/10/2006 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Θαηαζηαηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
ησλ Κεηφρσλ, απνθαζίζηεθε:
Ζ κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ 1,32 Δπξψ ζε 0,44 Δπξψ
ε θάζε κία θαη ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ κεηνρψλ απφ 2.796.998 ζε 8.390.994 Θνηλέο
κεηά ςήθνπ Νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη απφ 860.832 ζε 2.582.496 Ξξνλνκηνχρεο άλεπ
ςήθνπ Νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
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Νη σο άλσ 5.593.996 λέεο Θνηλέο κεηά ςήθνπ Νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη νη 1.721.664 λέεο
Ξξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ δσξεάλ ζηνπο
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ζε αλαινγία :


δχν (2) λέεο Θνηλέο κεηά ςήθνπ Νλνκαζηηθέο κεηνρέο γηα θάζε κία (1) παιαηά Θνηλή
κεηά ςήθνπ Νλνκαζηηθή κεηνρή θαη



δχν (2) λέεο Ξξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Νλνκαζηηθέο κεηνρέο γηα θάζε κία (1) παιαηά
Ξξνλνκηνχρν άλεπ ςήθνπ Νλνκαζηηθή κεηνρή.

Κεηά ηελ σο άλσ εηαηξηθή κεηαβνιή, ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο παξακέλεη ζην
χςνο ησλ 4.828.335,60 Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε 10.973.490 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44
Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ 8.390.994 είλαη Θνηλέο κεηά ςήθνπ Νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη
2.582.496 είλαη Ξξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο
κεηνρέο.
ηξ) Κε ηελ απφ 06.12.2007 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ ησλ 326.040 επξψ, ην
νπνίν ζα θαιπθζεί απνθιεηζηηθά κε εηζθνξά ζε είδνο ησλ 49.900 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ
κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο «ΜΙΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΛΥΠΗΠ ΓΖΚΖΡΟΝΞΝΙΝΠ-ΞΝΙΣΟΝΛΝΞΝΙΝΠ
Α.Δ.Β.Δ.», κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κε ηελ
έθδνζε 741.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44
επξψ εθάζηεο ελψ ην ππφινηπν πνζφ ηεο αμίαο εθηίκεζεο (ήηνη αμία εθηίκεζεο
1.862.000,00 επξψ κείνλ νλνκαζηηθή αμία κεηνρψλ 326.040 επξψ κείνλ έμνδα
κεηαβίβαζεο 113.000,00 επξψ), θαηαρσξήζεθε ζην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ ηελ
έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην».
Κεηά ηελ ελ ιφγσ αχμεζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 5.154.375,60
επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 11.714.490 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 επξψ εθάζηε, εθ ησλ
νπνίσλ 9.131.994 είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.582.496 είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ
ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
ηζ) Κε ηελ απφ 06.12.2007 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά πνζφ 22.572,00
επξψ κε ηελ αθχξσζε 35.640 θνηλψλ θαη 15.660 πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ είραλ
απνθηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ηξηεηίαο
θαη επηβαιιφκελεο απφ ην άξζξν 16 παξ. 12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθαξκφδεηαη.
Κεηά ηελ ελ ιφγσ κείσζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 5.131.803,60
Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 11.663.190 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηεο, εθ ησλ
νπνίσλ 9.096.354 είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.566.836 είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ
ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
ηη) Κε ηελ απφ 09.11.2009 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ
απνθαζίζηεθε ε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ. απφ ηελ
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 (παξ. 2) – 77α θαη 78
ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ, θαη θαηά ηηο πξνβιέςεηο, δηαηάμεηο θαη απαιιαγέο ηνπ,
ησλ άξζξσλ 1 – 5 ηνπ Λ. 2166/1993, φπσο ηζρχνπλ. Δπίζεο, κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο
Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ απνθαζίζζεθε α) ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ ελφο
ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (€ 12.201.200,00) πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ εηζθεξφκελνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ., θαη β) ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
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Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 3 θαη 75 παξ. 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζπλεπεία
απφζβεζεο ιφγσ ζχγρπζεο ηεο αμίσζεο ιήςεο κεηνρψλ θαηά ην πνζφ ηνπ ελφο
εθαηνκκπξίνπ εθαηφλ εμήληα έμη ρηιηάδσλ ηξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ ηνπ
επξψ (€ 1.166.032,56) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνχκελσλ θνηλψλ
κεηνρψλ ηεο ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. πνπ θαηέρεη ε ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ.
Αθνινύζσο, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη
εθαηνκκύξηα εθαηόλ εμήληα έμη ρηιηάδεο ελληαθόζηα εβδνκήληα έλα επξώ θαη
ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξώ (€ 16.166.971,04), δηαηξνύκελν ζε ηξηάληα έμη
εθαηνκκύξηα επηαθόζηεο ζαξάληα ηξεηο ρηιηάδεο εθαηόλ δεθαέμη (36.743.116)
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ ηνπ επξώ (€ 0,44)
εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα εθαηόλ εβδνκήληα έμη
ρηιηάδεο δηαθόζηεο νγδόληα (34.176.280) είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη
δύν εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθόζηεο ηξηάληα έμη
(2.566.836) είλαη πξνλνκηνύρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο
ζε θνηλέο κεηνρέο».
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε νκφθσλα απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη φιεο ηηο έσο ζήκεξα πξάμεηο,
ελέξγεηεο θαη δειψζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δηαηξείαο
ζρεηηθά κε ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Αλψλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Μπιείαο».
Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
πξνο ζπδήηεζε, ν Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θεξχζζεη ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο
Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
Ξξνο πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην ελ ιφγσ πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ Γ.Π.
Γεψξγηνο Γεξάξδεο

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΡΖΠ Γ.Π.
Δπηχρηνο Ξαπαδάθεο

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝΛ
ΔΘ ΡΝ ΒΗΒΙΗΝ ΞΟΑΘΡΗΘΥΛ Γ.Π.
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