
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

(σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 Ν.2166/93 και 68-78 του κ.ν.2190/1920) 

 

Τα Διοικητικά Συµβούλια των εταιρειών: 

α) Της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία ‘ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ’ και δ.τ. ‘ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΑΕ’  που εδρεύει στην 

Μεταµόρφωση Αττικής στο 12ο χλµ. της Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας µε ΓΕΜΗ 026539340000 

[ΑΡΜΑΕ 10645/01ΑΤ/Β/86/247(2012)] (απορροφούσα εταιρεία). 

β) Της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία ‘EUROESTATE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ και µε δ.τ. ‘EURO ESTATE AE’ που εδρεύει στο 13ο χλµ της Ε.Ο. Αθηνών-

Λαµίας µε ΓΕΜΗ 000399601000 (ΑΡΜΑΕ 15894/01ΑΤ/B/87/2347) (απορροφούµενη 

εταιρεία) ανακοινώνουν τα ακόλουθα: 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και των 

άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, υπογράφηκε µεταξύ τους το απο 16/06/2014 Σχέδιο 

Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της δεύτερης απο την πρώτη το οποίο 

υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 69 παρ.3 κ.ν.2190/1920 απο 

κάθε µια απο τις συγχωνευόµενες εταιρείες, καταχωρήθηκε στο οικείο Γενικό Εµπορικό 

Μητρώο εκάστης εταιρείας και οι σχετικές ανακοινώσεις δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ.  

Περίληψης του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης έχει ως εξής: 

Η συγχώνευση θα γίνει µε απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας απο την πρώτη και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του κ.ν. 2190/1920 και του Ν.2166/1993 

όπως τα νοµοθετήµατα αυτά ισχύουν σήµερα µε τους ειδικότερους δε αναγραφόµενους 

κατωτέρω όρους: 

Η απορροφούµενη εταιρεία θα µεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της  (ενεργητικό 

και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία µε βάση την περιουσιακή κατάσταση η οποία 

φαίνεται στον ισολογισµό της 31/12/2013 και όπως η περιουσία αυτή θα διαµορφωθεί 

µέχρι την νόµιµη τελείωση της συγχώνευσης. 

Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νοµέας, κάτοχος και 

δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούµενης. 



  

Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΑΕ που ανέρχεται σε 

9.428.892,00 ευρώ θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό του µετοχικού 

κεφαλαίου της απορροφούµενης EURO ESTATE AE το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 

14.203.824,00 ευρώ, θα µειωθεί κατά 392.532,00 ευρώ λόγω ακύρωσης των 130.844 

µετοχών της απορροφούσας που κατέχονται απο την απορροφούµενη και θα ανέλθει στο 

συνολικό ποσό των 23.240.184,00 ευρώ (αρχικό 9.428.892,00 + 14.203.824,00 

εισφερόµενο κεφάλαιο – 392.532,00) διαιρούµενο σε 7.746.728 µετοχές ονοµαστικής 

αξίας 3,00 € εκάστης. 

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα θα εκδόσει 4.734.608 νέες 

µετοχές που αναλογούν στο εκ 14.203.824,00 ευρώ εισφερόµενο κεφάλαιο της 

απορροφούµενης, ονοµαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης τις οποίες θα παραδόσει δωρεάν 

στους µετόχους της απορροφούµενης. 

Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της απορροφούµενης εταιρείας προς τις µετοχές που 

θα λάβουν οι µέτοχοι αυτής απο την απορροφούσα, προσδιορίσθηκε σε 1 προς 1 ήτοι οι 

µέτοχοι της απορροφούµενης για κάθε µία (1) µετοχή της απορροφούµενης εταιρείας που 

κατέχουν θα πάρουν µία (1) νέα µετοχή που θα εκδόσει η απορροφούσα λόγω αυξήσεως 

του κεφαλαίου της εκ της συγχωνεύσεως. 

Οι µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρείας θα παραδόσουν τις µετοχές τους στα γραφεία 

της απορροφούσας εταιρείας, σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί απο το Διοικητικό 

Συµβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες µετοχές που δικαιούνται. 

Οι παλαιοί τίτλοι µετοχών της απορροφούµενης εταιρείας θα ακυρωθούν. 

Απο την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης , οι µετοχές που θα παροδοθούν 

στους µετόχους της απορροφούµενης εταιρείας, θα παρέχουν σε αυτούς το δικαίωµα 

συµµετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας. 

Απο 1/1/2014 επόµενης ηµέρας του ισολογισµού µετασχηµατισµού µε βάση τα στοιχεία 

του οποίου γίνεται η απορρόφηση και µέχρι την ηµέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης , 

όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούµενης , θεωρούνται απο λογιστική άποψη 

οτι γίνονται για λογαριασµό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονοµικά 

αποτελέσµατα που θα προκύψουν κατά το διάστηµα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα µεταφερθούν µε συγκεντρωτική 

εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας. 



  

Δεν υπάρχουν µέτοχοι της απορροφούµενης οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώµατα ή 

προνόµια ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλήν µετοχών. 

Για τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των 

συγχωνευοµένων εταιρειών δεν προβλέπονται απο το καταστατικό τους ή απο αποφάσεις 

των ΓενικώνΣυνελεύσεων των µετόχων τους , ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα ούτε τους 

παρέχονται τέτοια µε την σύµβαση συγχώνευσης.  

 

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 


