ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/1ΝΤ/Β/07/0151 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000, με απορρόφηση
των εταιρειών «ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
51372/84/Β/02/03 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 011855959000 και «ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56788/02/Β/04/69 και ΑΡ.
Γ.Ε.ΜΗ. 044941307000, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 68 παρ. 2 , 69-77α του ΚΝ
2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.
Οι ως άνω εταιρείες κατήρτισαν το από 7/09/2016 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατ΄
εφαρμογή των άρθρων 69-77α του Κ.Ν.2190/1920 και 1-5 του Ν.2166/1993, το οποίο
εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών εταιρειών και καταχωρήθηκε στο Γενικό
Μητρώο Εταιρειών για την κάθε εταιρεία. Η καταχώρηση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης
έχει λάβει από το Γενικό Μητρώο Εταιρειών τον αριθμό πρωτοκόλλου 55438/28-09-2016 του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.) για
την «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον αριθμό
πρωτοκόλλου

624226/28-09-2016

του

Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου

Χίου

(Τμήμα

Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.) για την «ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
αριθμό πρωτοκόλλου 623160/28--9-2016 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.) για την «ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτούμενες διατυπώσεις
δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 70 του Κ.Ν.2190/1920 τα Διοικητικά Συμβούλια των
Συγχωνευομένων Εταιρειών δημοσιεύουν περίληψη του Σχεδίου στην ιστοσελίδα κάθε
εταιρείας, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26.
Απορροφώσα

Εταιρεία:

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

Η

ανώνυμη

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ

εταιρεία
ΑΝΩΝΥΜΗ

με

την

επωνυμία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

με

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.

63443/1ΝΤ/Β/07/0151 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000, που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής και
συγκεκριμένα στο κτίριο 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», με Α.Φ.Μ.
998535525, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
Πρώτη Απορροφούμενη Εταιρεία: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51372/84/Β/02/03 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

011855959000, που εδρεύει στη Χίο και συγκεκριμένα επί των οδών Λ. Αιγαίου και
Ροδοκανάκη αρ. 66, με Α.Φ.Μ. 800312187, Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ.
Δεύτερη Απορροφούμενη Εταιρεία: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56788/02/Β/04/69 και
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 044941307000, που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής και συγκεκριμένα στο κτίριο 14Β
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του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», με Α.Φ.Μ. 999308479, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ.
Η ως άνω Απορροφώσα εταιρεία και οι Απορροφούμενες εταιρείες θα αποκαλούνται εφεξής
για λόγους συντομίας από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες».
1.Διαδικασία της Συγχώνευσης
1.1 Η δεύτερη και τρίτη ανώνυμη εταιρεία θα απορροφηθούν από την πρώτη, μετά την
ολοκλήρωση των νομίμων διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις
διατάξεις του Ν. 2166/1993, και το νομικό πρόσωπο των απορροφουμένων εταιρειών θα
λυθεί χωρίς να επακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης.
1.2. Η τελική απόφαση για την έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γ.Σ. των τριών
Συγχωνευομένων εταιρειών, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920.
1.3. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της
εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας Αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών.
1.4. Ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31-12-2015 και
ορίστηκε ορκωτός ελεγκτής – λογιστής o Νίκος Ιωάννου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301, μέλος της
ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORΝTON».
2.Αποτελέσματα Συγχώνευσης
2.1. Το σύνολο της εταιρικής περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) των απορροφουμένων
εταιρειών, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2015 θα
μεταβιβαστεί στην απορροφώσα εταιρεία, η οποία θα καταστεί καθολική διάδοχος και θα
υποκατασταθεί σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών, οι δε τυχόν εκκρεμούσες
δίκες των απορροφουμένων εταιρειών θα συνεχισθούν από την απορροφώσα εταιρεία, χωρίς
περαιτέρω άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται η βίαια διακοπή τους εξαιτίας της
συγχώνευσης.
2.2 Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού, δηλ. από
την 1-01-2016 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχωνεύσεως, όλες οι πράξεις
των απορροφουμένων εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για
λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας και όλα τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της
περιόδου θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την απορροφώσα εταιρεία, θα μεταβιβαστούν δε με
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.
3.Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά τη Συγχώνευση
Στο κεφάλαιο της Απορροφώσας, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε τρία εκατομμύρια
πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσια δέκα Ευρώ (3.580.910,00€), σύμφωνα με το άρθρο
2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, προστίθεται το κεφάλαιο της πρώτης και της δεύτερης
Απορροφούμενης, δηλαδή το ποσό των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων είκοσι Ευρώ
(520.020,00€) και το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατό Ευρώ (980.100,00€),
αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο της Απορροφώσας, μετά την ολοκλήρωση της
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συγχώνευσης διαμορφώνεται συνολικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ογδόντα μίας
χιλιάδων τριάντα Ευρώ (5.081.030,00€).
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές των Συγχωνευμένων
Εταιρειών και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές,
που θα ανταλλάσσονται με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των Συγχωνευομένων
Εταιρειών που δικαιούνται μετοχές, σύμφωνα με τις παρακάτω αριθμητικές σχέσεις.
4.Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια
4.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Απορροφουμένων Εταιρειών ή μέτοχοι της Απορροφώσας
Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι
άλλων τίτλων πλην μετοχών.
4.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Τακτικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά
αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από
την συγχώνευση.
Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γ.Σ. των
συγχωνευομένων εταιρειών και την λήψη των απαιτουμένων σύμφωνα με τον νόμο αδειών
και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2166/1993 και Κ.Ν.
2190/1920.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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