ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1) «ΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούσα
εταιρεία), που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, νομίμως συσταθείσας και ήδη
λειτουργούσας με Αριθμό ΓΕΜΗ 077696627000
2) «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»
(απορροφούμενη εταιρεία) που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, νομίμως συσταθείσας και
ήδη λειτουργούσας με Αριθμό ΓΕΜΗ 077111027000.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των πιο πάνω εταιρειών ανακοινώνουν ότι, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα, υπογράφηκε μεταξύ των
την 05/09/2016 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με το οποίο οι παραπάνω εταιρείες
συγχωνεύονται με ημερομηνία συγχώνευσης την 31/12/2015 με απορρόφηση της δεύτερης από
την πρώτη.
Οι όροι του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως έχουν σε περίληψη ως εξής :
1. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του ΚΝ
2190/1920 και των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» από την ανώνυμη
εταιρεία «ΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τα
οικονομικά στοιχειά του ισολογισμού της 31/12/2015.
2.

Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και
παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία
φαίνεται σον ισολογισμό της, της 31/12/2015 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι η νόμιμη
τελείωση της συγχώνευσης . Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κύρια,
νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας .

3. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των
συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιρειών , έχουν ως ακολούθως :
«ΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,: Μετοχικό κεφάλαιο
132.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 4.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»: Μετοχικό
κεφάλαιο 1.170.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 39.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ
εκάστης.
4.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας για κάθε μία μετοχή που κατέχουν θα λάβουν 0,125
μετοχές της απορροφούσας ήτοι συνολικά θα λάβουν 4170,69 μετοχές. Οι μέτοχοι της
απορροφούσας εταιρείας για κάθε μία μετοχή που κατέχουν θα λάβουν επιπλέον 0,34 μετοχές
ήτοι συνολικά θα λάβουν 1.496 μετοχές

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας «ΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανέρχεται σε 132.000 ευρώ και διαιρείται σε 4.400 μετοχές
ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης, αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης , κατά το ποσό των
170.000,00 ευρώ που αφορά την εκτιμηθείσα καθαρή θέση της απορροφούμενης πλέον 70,00
ευρώ σε μετρητά, ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 170.070,00 ευρώ με έκδοση 5.669 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστης και έτσι θα ανέλθει συνολικά σε 302.070,00 ευρώ
διαιρούμενο σε 10.069 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.

1

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι
τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι
της απορροφούμενης εταιρείας με την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών.
Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της
απορροφούσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιου
αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.
Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας θα ακυρωθούν , συντασσόμενου για
το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας
6. Από την ημερομηνία ολοκληρώσεως της συγχώνευσης , οι μετοχές που αναλογούν στους
μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, παρέχουν σε αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα
κέρδη της απορροφούσας εταιρείας .
7. Από την επόμενη ημέρα της συντάξεως του ισολογισμού μετασχηματισμού, δηλαδή από
1/1/2016 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών, οι
πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για
λογαριασμό της και όχι για την απορροφούσα εταιρεία , τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα
προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και
μόνο αυτή. Όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό
διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της απορροφούμενης εταιρείας
συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες .
8. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρειάς οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή
προνόμια ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
9. Τα καταστατικά καθώς και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων
εταιρειών δεν προβλέπουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
και τους τακτικούς ελεγκτές των εταιρειών αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από
τη συγχώνευση αυτή .
10. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στα ευεργετήματα του Ν.Δ. 1297/1972 και γι’ αυτό θα
υποβληθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Νόμου αυτού .

Ηράκλειο Κρήτης
5 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Για την
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