ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των εταιρειών με την επωνυμία
Α. «ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
και
Β «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Μέσω Διαδικτύου», Γ. «OPTIMUM
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και Δ.
«LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,
με απορρόφηση των Β, Γ και Δ από την πρώτη (Α) βάσει του Ν. 4172/2013 και του
Ν.4601/2019.
Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα την 20 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ:
Α. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο
«EnterSoft», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού 362 και
Ευριπίδου (Τ.Κ. 176 74), με Α.Φ.Μ. 999864122 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122264001000 (εφεξής η
«Απορροφώσα»), εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν σύμφωνα με την από 19/4/2022
απόφαση του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου από τον Πρόεδρό της κ. Παντελή
Νικολόπουλο.
Β. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου», με το διακριτικό τίτλο «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ» (εφεξής η
«Απορροφώμενη Α»), που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού 362 και
Ευριπίδου (Τ.Κ. 176 74),

με Α.Φ.Μ.: 999510645 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005376901000, όπως

εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν σύμφωνα με την από 19/04/2022 Πρακτικό ΔΣ από
τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Αντώνιο Κοτζαμανίδη ,
Γ. της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «OPTIMUM», που εδρεύει στην
Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 362 (εφεξής η «Απορροφώμενη Β»), με
Α.Φ.Μ: 095426696 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 003446201000,όπως εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν
σύμφωνα με το από 19/04/2022 Πρακτικό ΔΣ από τον κ. Σταύρο Μένεγο και
Δ. της εταιρείας με την επωνυμία «LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «LOG ON Μ.A.E.», που εδρεύει
στη Λάρισα, οδός Φαρσάλων 113 και Αγ. Στυλιανού 1, με Α.Φ.Μ.: 082107149 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:
026441040000, όπως εκπροσωπείται νομίμως δυνάμει του από 19/04/2022 Πρακτικού ΔΣ
από τον Πρόεδρό της κ. Χαράλαμπο Αβρατόγλου (εφεξής η «Απορροφώμενη Γ»),
αποκαλούμενες από κοινού οι ανωτέρω Β, Γ και Δ εφεξής ως «Απορροφώμενες
Εταιρείες» και αποκαλούμενες εφεξής και οι τέσσερις από κοινού στο παρόν και ως οι
«Συγχωνευόμενες Εταιρίες».
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Αφού έλαβαν υπόψη ότι:
Ι. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000 €), διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια
(30.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστη. Οι μετοχές της
Απορροφώσας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε..
ΙΙ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Α

ανέρχεται σήμερα σε τριακόσες

δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ (314.601 €), διαιρούμενο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσιες εξήντα επτά (104.867) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστη.
ΙΙΙ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Β ανέρχεται σήμερα σε επτακόσιες
δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (717.372,70 €),
διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα δύο (24.442) ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη.
IV. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Γ ανέρχεται σήμερα σε εκατόν ενενήντα
χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (190.450 €), διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες
(65.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστη.
V. Η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της (α) εκατόν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες
εξήντα επτά (104.867) ονομαστικές μετοχές της Απορροφώμενης Α, ήτοι το 100% επί του
μετοχικού κεφαλαίου της, (β) είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα δύο
(24.442) ονομαστικές μετοχές της Απορροφώμενης Β, ήτοι το 100% επί του μετοχικού
κεφαλαίου της και (γ) εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) ονομαστικές μετοχές της
Απορροφώμενης Γ, ήτοι το 100% επί του μετοχικού κεφαλαίου της.
Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ήλθαν
σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση, με απορρόφηση των Απορροφώμενων Α, Β και
Γ από την Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών

των

Απορροφώμενων Εταιρειών. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες νομίμως
εκπροσωπούμενες συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 7
του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

-

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 7 παρ. 2 περ. α’ Ν. 4601/2019)
1.1 Στη συμφωνούμενη με το παρόν συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες
εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:
1.1.1

Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο
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«EnterSoft», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου
(Τ.Κ. 176 74), με Α.Φ.Μ. 999864122 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122264001000.
1.1.2 Πρώτη Απορροφώμενη (Απορροφώμενη Α) είναι η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία

«ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ

Μονοπρόσωπη

Ανώνυμη

Εταιρεία

Υπηρεσιών

μέσω

Διαδικτύου», με το διακριτικό τίτλο «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής,
επί της Λεωφ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου (Τ.Κ. 176 74), με Α.Φ.Μ.: 999510645 της Δ.Ο.Υ
ΦΑΕ Πειραιά και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005376901000.
1.1.3 Δεύτερη Απορροφώμενη (Απορροφώμενη Β) είναι η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία

«OPTIMUM

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «OPTIMUM», που εδρεύει στην Καλλιθέα
Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 362, με Α.Φ.Μ: 095426696 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά και
αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 003446201000.
1.1.4 Τρίτη Απορροφώμενη (Απορροφώμενη Γ) είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον
διακριτικό τίτλο «LOG ON Μ.A.E.», που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Φαρσάλων 113 και Αγ.
Στυλιανού 1, με Α.Φ.Μ.: 082107149 της Δ.Ο.Υ. Λάρισας και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 026441040000.
1.2 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες αποφάσισαν ομόφωνα δυνάμει των από 15/04/2022
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους, ήτοι των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να
προχωρήσουν στη διαδικασία συγχώνευσης αυτών δια της απορροφήσεως της
δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρείας από την πρώτη, Απορροφώσα, στο κεφάλαιο
των οποίων συμμετέχει κατά 100% και με την μεταβίβαση προς την Απορροφώσα, του
συνόλου της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) των Απορροφώμενων Εταιρειών με
βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό
Μετασχηματισμού αυτών της 31.12.2021 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη
ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
1.3 Η συγχώνευση με απορρόφηση θα γίνει κατ' εφαρμογή και σύμφωνα με τις διατάξεις
των

άρθρων 7-21, με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της

παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β` της
παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19, και των άρθρων 30 έως 35 του ν.
4601/2019, όπως ισχύουν, και ειδικότερα του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, καθώς η
Απορροφώσα κατέχει το 100% των μετοχών των Απορροφώμενων Εταιρειών, σε
συνδυασμό και με τις φορολογικού δικαίου διατάξεις του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,
με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα.
1.4 Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού των Απορροφώμενων χρησιμοποιήθηκε ο
ισολογισμός αυτών με ημερομηνία 31.12.2021, ο οποίος περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες
ετήσιες

οικονομικές

καταστάσεις

για

τη

χρήση

01.01.2021-31.12.2021

των
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Απορροφώμενων Εταιρειών.
1.5 Οι Απορροφώμενες Εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους
(ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση
η οποία φαίνεται στον ισολογισμό τους, της 31.12.2021 και όπως αυτή (η περιουσία) θα
διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η Απορροφώσα θα
καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού
στοιχείου των Απορροφώμενων Εταιρειών.
1.6 Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4601/2019 δεν απαιτείται
απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατά παρέκκλιση
από το άρθρο 14 του ν. 4601/2019 καθότι : α) έκαστη των Συγχωνευόμενων Εταιριών θα
προβεί στη δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8
του ν. 4601/2019 ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την συντέλεση της συγχώνευσης
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019 και β) οι μέτοχοι της
Απορροφώσας έχουν το δικαίωμα έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη συντέλεση της
συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18, να λαμβάνουν γνώση στην
έδρα των Απορροφώμενων Εταιρειών των εξής εγγράφων: i) του Σχεδίου Σύμβασης
Συγχώνευσης και ii) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων
διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου καθεμίας από τις εταιρείες που μετέχουν στη
συγχώνευση των τριών (3) τελευταίων ετών.
1.7 Η Απορροφώσα δηλώνει ότι κατέχει το 100% των μετοχών επί του μετοχικού
κεφαλαίου των Απορροφώμενων Εταιρειών και ότι ως μοναδική μέτοχος των
Απορροφώμενων, δεν απαιτείται ούτε η σύνταξη λεπτομερούς γραπτής έκθεσης και
ενημέρωσης από το διοικητικό συμβούλιο καθεμίας εκ των συγχωνευομένων εταιρειών
του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, ούτε εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και
έκθεση εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 ούτε
και καταχώριση αυτών στο ΓΕΜΗ.
1.8 Η οριστική απόφαση για την έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τα αρμόδια
όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ήτοι των Διοικητικών Συμβουλίων τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, με την επιφύλαξη της
παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ήτοι εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της απορροφώσας
εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που
έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης
γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης
για έγκριση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14, οπότε η έγκριση της
συγχώνευσης θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας.
1.9 Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2018, από την

σελ. 4 / 8

καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύμβασης συγχωνεύσεως ως προς
την Απορροφώσα. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συγχωνευομένων
ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον
συμβολαιογραφικό τύπο, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας
εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του
ως άνω Ν.4601/2019 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.
2. ΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ
Η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών των Απορροφώμενων Εταιρειών. Το
μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα μεταβληθεί και η Απορροφώσα δεν
υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών
αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών των
Απορροφώμενων Εταιρειών. Οι μετοχές των Απορροφώμενων Εταιρειών με την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία,
συντασσομένου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Απορροφώσας.
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (άρθρο 7 παρ. 2 περ. ε’ Ν.
4601/2019)
Από την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών, ήτοι σύμφωνα
με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) της σύμβασης συγχωνεύσεως ως προς την Απορροφώσα, όλες οι πράξεις και
συναλλαγές κάθε μίας Απορροφώμενης θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι
διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας και τα οικονομικά αποτελέσματα κάθε
μίας Απορροφώμενης που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά τα
ανωτέρω, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την Απορροφώσα.
4. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (άρθρο 7 παρ. 2
περ. στ’ Ν. 4601/2019)
Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων στις Απορροφώμενες Εταιρείες, οι
οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε υπάρχουν πρόσωπα που κατέχουν
άλλους τίτλους πλην μετοχών.
5. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ., ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 7 παρ. 2 περ. ζ’ Ν. 4601/2019)
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Ιδιαίτερα

πλεονεκτήματα

για

τα

μέλη

των

Διοικητικών

Συμβουλίων,

τους

εμπειρογνώμονες και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν
προβλέπονται ούτε από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων τους ή των Διοικητικών Συμβουλίων τους, ούτε παρέχονται
τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
6.1.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα,

τόσο μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών όσο και έναντι τρίτων, όλα τα
αποτελέσματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν. 4601/2019, εκτός της περίπτωσης
β’ της παρ. 2 του άρθρου 18. Ειδικότερα:
6.1.1.

Οι Απορροφώμενες Εταιρείες λύονται και παύουν να υπάρχουν χωρίς να τεθούν

σε εκκαθάριση.
6.1.2. Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) των Απορροφώμενων
Εταιρειών μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή, αυτοδικαίως, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, με βάση τη σύμβαση συγχώνευσης
αλλά και εκ του νόμου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται
για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία των
Απορροφώμενων Εταιρειών που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα Εταιρεία είναι αυτά
που καταγράφονται στα βιβλία των Απορροφώμενων Εταιρειών και περιλαμβάνονται στις
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31.12.2021 (ο Ισολογισμός
Μετασχηματισμού), όπως θα έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώμενων,
για τη μεταβίβαση των οποίων τυχόν απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην
οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.
6.1.3. Η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος, και καθίσταται
αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, στο σύνολο της περιουσίας
(ενεργητικό και παθητικό) των Απορροφώμενων Εταιρειών, δηλαδή στο σύνολο των
δικαιωμάτων, απαιτήσεων, αξιώσεων, άυλων αγαθών, υποχρεώσεων και γενικά των
έννομων σχέσεων των Απορροφώμενων Εταιρειών από οποιαδήποτε αιτία και αν
απορρέουν, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων που έχουν
εκδοθεί υπέρ των Απορροφώμενων Εταιρειών και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου
και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα
σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή.
6.1.4. Οι εκκρεμείς δίκες των Απορροφώμενων Εταιρειών συνεχίζονται αυτοδίκαια και
χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα Εταιρεία.
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6.2.

Οι Απορροφώμενες Εταιρείες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η

περιουσία τους (ενεργητικό και παθητικό), κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού,
δηλαδή την 31 Δεκεμβρίου 2021, είναι αυτή, που εμφανίζεται στον με την ίδια ως άνω
ημερομηνία Ισολογισμό Μετασχηματισμού έκαστης των Απορροφώμενων Εταιρειών,
στον

οποίο

αποτυπώνονται

λογιστικά

τα

εισφερόμενα,

μεταβιβαζόμενα

και

παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, και β) τα εισφερόμενα
στοιχεία του ενεργητικού τους είναι της αποκλειστικής κυριότητάς τους, τα δε στοιχεία
του παθητικού τους ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω Ισολογισμό
Μετασχηματισμού έκαστης των Απορροφώμενων Εταιρειών.
6.3.

Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών, όπως αναφέρονται στον
Ισολογισμό Μετασχηματισμού εκάστης των Απορροφώμενων Εταιρειών, καθώς και
όπως θα έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης,
και τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και του
παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.
7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
7.1. Όλοι οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα τουλάχιστον
ένα (1) μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των
Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο Ν. 4601/2019.
7.2. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τα
αρμόδια όργανα των Συγχωνευομένων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων
σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Ν. 4601/2019 και στο Ν. 4172/2013.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και
υπογράφεται νομίμως από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.
Για την Απορροφώσα

Για την Απορροφώμενη Α

Παντελής Νικολόπουλος

Αντώνιος Κοτζαμανίδης
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Για την Απορροφώμενη Β

Σταύρος Μένεγος

Για την Απορροφώμενη Γ

Χαράλαμπος Αβρατόγλου
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