ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
(κατ’ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920)
ΠΡΟΣ ΤΗN ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι µέτοχοι,
Όπως γνωρίζετε οι ∆ιοικήσεις των εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.,
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.,INTERPESCA-EΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕUROCATERERS ANΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΩΝ έκριναν σκόπιµη τη
συγχώνευση αυτών δι’ απορροφήσεως της δεύτερης τρίτης τέταρτης και πέµπτης από
την πρώτη, µε γνώµονα το συµφέρον όλων των εταιριών, δεδοµένου ότι µε τη
συγχώνευση αυτή θα επιτευχθεί µείωση των λειτουργικών τους δαπανών και του
κόστους, αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανοµή των αρµοδιοτήτων των
στελεχών τους και, εντεύθεν, σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων.
Επιπλέον οι απορροφούµενες εταιρείες βρίσκονται σε σχέση εξαρτήσεως µε την
απορροφούσα είναι θυγατρικές αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και
θεωρείται εύλογο να λειτουργήσουν πλέον ως µια ενιαία επιχείρηση ισχυρή, δυνατή
µε νέες κατευθύνσεις και έτοιµη να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισµό.
Η συγχώνευση που προτείνεται εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασµού
αναδιάρθρωσης που επεξεργάζεται ο όµιλος ΝΗΡΕΥΣ και ο οποίος αποσκοπεί: α) στην
επικέντρωση του οµίλου στον ευρύτερο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας στον οποίο
κατέχει ηγετικό ρόλο β) στην περαιτέρω καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του
οµίλου στον ευρύτερο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας γ) στον εξορθολογισµό της δοµής
του οµίλου µέσω της παρούσας συγχώνευσης αλλά και µελλοντικών αποεπενδύσεων
από δραστηριότητες οι οποίες κρίνονται πλέον ως µη στρατηγικής σηµασίας για τον
όµιλο δ) στην αναµόρφωση της κεφαλαιακής δοµής του οµίλου µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίζονται καλύτερα οι προοπτικές ανάπτυξης του. Η ανωτέρω
αναδιάρθρωση, θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ενδυνάµωση της ηγετικής θέσης
του οµίλου στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Συνεπεία των ανωτέρω θα είναι η
προσαρµογή του οµίλου ΝΗΡΕΥΣ στα επιτυχηµένα µοντέλα επιχειρηµατικών µονάδων
της διεθνούς σκηνής µε αντικειµενικό στόχο την µεγιστοποίηση των ωφελειών για
τους µετόχους, το προσωπικό αλλά και τους συνεργάτες του οµίλου.
Επιπρόσθετα από οικονοµικής άποψης οι συνέργιες που θα προκύψουν θα αφορούν
πλέον των όσων αναφέραµε και τους ακόλουθους τοµείς:
- Στον τοµέα των µηχανογραφικών υπηρεσιών η απορροφούσα στο εξής η «Νέα»
εταιρεία οργανώνοντας αρτιότερα την δοµή της για να καλύψει το µεγαλύτερο
µέγεθος της, θα αποκτήσει σηµαντικές οικονοµίες κλίµακος.
- Στον τοµέα των Προµηθειών, η «Νέα» εταιρεία λόγω του µεγέθους της, θα
αποκτήσει σηµαντικότεροι διαπραγµατευτική ικανότητα για κοινές προµήθειες

γεγονός που θα επιφέρει καλύτερες συµφωνίες τιµολογιακής και πιστωτικής
πολιτικής.
- Στον τοµέα της παραγωγής η συγχώνευση θα οδηγήσει σε ορθολογικότερο
προγραµµατισµό αγορών – παραγωγής - πωλήσεων ενώ ο οικονοµικός
προγραµµατισµός, τα προγράµµατα πωλήσεων και παραγωγής θα συντάσσονται και
θα παρακολουθούνται ευχερέστερα, οι δε πόροι θα διατίθενται κατά περίπτωση για
την προώθηση του ενιαίου προγράµµατος.
- Στον ∆ιοικητικό τοµέα η τεχνογνωσία που θα κατέχουν τα διευθυντικά στελέχη
της «Νέας» εταιρείας θα συµβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της
εταιρείας.
- Από νοµικής πλευράς η ενοποίηση των άνω εταιρειών που µέχρι σήµερα
αποτελούσαν αυτόνοµα και ανεξάρτητα νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 2190/20 προσφέρει διάφορα φορολογικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την
τήρηση βιβλίων και στοιχείων και συγκεκριµένα την τήρηση λιγότερων βιβλίων και
στοιχείων µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση δαπανών. Περαιτέρω, η συγχώνευση θα
οδηγήσει σε ουσιώδη περιορισµό του όγκου των εταιρικών πράξεων αφού από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως θα τηρείται φάκελος στην εποπτεύουσα
αρχή µόνο για την απορρροφώσα µε αποτέλεσµα την σύντµηση των διαδικασιών που
χρειάζονται µέχρι τώρα για την γνωστοποίηση στοιχείων όλων των εταιρειών προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες. ∆εδοµένου τέλους ότι η απορρόφηση υλοποιείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 άρθρα 69 και επόµενα και του νόµου 2166/93,
άρθρα 1 έως 5, η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώµενης θα
είναι απαλλαγµένη από το φόρο.
Κατόπιν των προαναφεροµένων, και µε την αίρεση της εγκρίσεως από τη
Γενική Συνέλευσή σας, αποφασίστηκε η συγχώνευση της εταιρείας µας µε
τις λοιπές τις οποίες που θα απορροφήσει και µε τους όρους και συµφωνίες,
όπως αυτοί διατυπώνονται στο σχέδιο συµβάσεως συγχωνεύσεως που
υπογράφεται από τους εκπροσώπους των ∆.Σ. όλων των εταιρειών.

1) Η Συγχώνευση θα γίνει µε απορρόφηση των εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε. και INTERPESCA-EΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
,ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕUROCATERERS
ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΩΝ από την
εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε

Στοιχεία απορροφούµενων εταιρειών:
ΜΟΡΦΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΑΕ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ
Ε∆ΡΑ
ΑΦΜ
ΜΟΡΦΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΑΕ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ
Ε∆ΡΑ
ΑΦΜ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚAL
17120 15/B/88/001
3.890.527,25 ΕΥΡΩ
265.565
14,65 ΕΥΡΩ
ΜΑΡΑΘΙΑΣ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ
094141029
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕRPESCA –
ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕRPESCA A.E.
44981/22/B/00/01
910.050 ΕΥΡΩ
3.350
3 EYΡΩ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
099995405

ΜΟΡΦΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΑΕ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ
Ε∆ΡΑ
ΑΦΜ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε.
30077/04/ Β/93/143/04
733.935,70 ΕΥΡΩ
250.490
2,93 ΕΥΡΩ

ΜΟΡΦΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROCATERERS ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΩΝ
ΕUROCATERERS
42869/04/B/99/41 (00)
2.866.547,3 ΕΥΡΩ
97.701
29,34 ΕΥΡΩ

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΑΕ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ
Ε∆ΡΑ
ΑΦΜ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
094216609

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
099269470

Στοιχεία απορροφούσας εταιρείας:
ΜΟΡΦΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΑΕ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ
Ε∆ΡΑ
ΑΦΜ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
16399/06/Β/88/18
50.460.642,50 ΕΥΡΩ
40.368.514
1,25 ΕΥΡΩ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ
094152228

2) Η Συγχώνευση (µε απορρόφηση) θα συντελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων, 68 παρ. 2, 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920, ώς ισχύει, και τις
διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήµερα και τέλος
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,
ως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων
υποβάλλονται. Η συγχώνευση των εταιριών θα συντελεστεί µε ενοποίηση των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευοµένων εταιριών, ως
αυτά εµφανίζονται στους συνταχθέντες από 30/06/2006 οικείους
ισολογισµούς µετασχηµατισµού, τα δε στοιχεία των απορροφώµενων
εταιρειών µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού στης απορροφούσας
εταιρείας
3) Προς το σκοπό προσδιορισµού της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών που θα
εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. για να δοθούν στους
µετόχους των απορροφούµενων ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε. και
INTERPESCA-EΜΠΟΡΙΑ,
ΕΙΣΑΓΩΓΗ,
ΕΞΑΓΩΓΗ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η
καθαρή θέση αφενός της δεύτερης εξ αυτών προσδιορίστηκε στο ποσό των
ευρώ 4.809.735,14 (ήτοι ενεργητικό ευρώ 15.698.345,96 µείον παθητικό
ευρώ 10.888.610,82) αφετέρου της τρίτης εξ αυτών στο ποσό των ευρώ –
381.757,64
ήτοι ενεργητικό ευρώ 2.623.433,61 µείον παθητικό ευρώ
3.005.191,25) όπως προκύπτει από τους παρατιθέµενους ισολογισµούς της
30/06/06 που έχουν ως εξής:

Ισολογισµός ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 30/ 06/ 2006
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Υπεραξία Επιχείρησης
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού (Ωριµα)
Αποθέµατα
Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Μείον Ιδιες Μετοχές
Υπέρ το Άρτιο
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις Νέον
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

30/6/2006

31/12/2005

1.079.062,06
0,00
531.181,22
0,00
0,00
0,00
11.988,08
0,00
5.728,89
6.325.434,40
7.953.394,65

1.097.366,26
0,00
531.181,22
0,00
0,00
0,00
9.453,53
0,00
5.412,65
5.409.534,95
7.052.948,61

3.374.802,30
219.635,54
3.708.153,87
397.591,25
5.831,59
0,00
25.819,86
13.116,90
7.744.951,30

6.011.132,00
217.601,21
683.355,66
315.292,53
0,00
0,00
24.230,95
27.299,79
7.278.912,14

15.698.345,96

14.331.860,75

3.890.527,25
0,00
0,00
27.149,53
170.534,04
721.524,32
4.809.735,14
0,00
4.809.735,14

3.890.527,25
0,00
0,00
27.149,53
170.534,04
903.638,45
4.991.849,27
0,00
4.991.849,27

1.500.000,00
0,00
89.034,00
21.398,64
0,00
0,00
1.610.432,64

0,00
0,00
83.555,00
35.331,18
0,00
0,00
118.886,18

7.140.744,47
432.256,10
1.464.000,00
0,00
241.177,61
9.278.178,18
10.888.610,82
15.698.345,96

6.843.580,84
335.961,10
1.464.000,00
0,00
577.583,36
9.221.125,30
9.340.011,48
14.331.860,75

Ισολογισµός INTERPESCA 30/06/2006
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Υπεραξία Επιχείρησης
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού (Ωριµα)
Αποθέµατα
Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Μείον Ιδιες Μετοχές
Υπέρ το Άρτιο
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις Νέον
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

30/6/2006

2.343,09
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.927,76
0,00
1.089,10
0,00
243.359,95

31/12/2005

2.943,67
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.288,76
0,00
1.089,10
0,00
245.321,53

0,00
0,00
11.570,00
5.301,15
2.160.551,64
1.112.345,80
166.982,01
195.862,67
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
38.070,01
68.385,64
2.380.073,66 1.384.795,26
2.623.433,61 1.630.116,79

910.050,00
0,00
0,00
0,00
3.091,67
-1.294.899,31
-381.757,64
0,00
-381.757,64

910.050,00
0,00
0,00
0,00
3.091,67
-1.327.969,59
-414.827,92
0,00
-414.827,92

0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00

3.167.077,32
2.075.236,91
-230.684,77
-197.334,77
0,00
0,00
0,00
0,00
58.798,70
157.042,57
2.995.191,25 2.034.944,71
3.005.191,25 2.044.944,71
2.623.433,61 1.630.116,79

Η καθαρή θέση της απορροφούσας ανώνυµης εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., καθορίζεται
στο ποσό των ευρώ 116.442.557(ενεργητικό ευρώ 253.315.677 µείον παθητικό της
ευρώ 136.873.120) όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό της 30/06/06 που έχει ως
εξής:
Ισολογισµός ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 30/06/06
(Ποσά σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Υπεραξία Επιχείρησης
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το Άρτιο
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις Νέον
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση

30/6/2006

31/12/2005

37.733.775
2.138.330
5.718.910
409.373
16.091.627
518.959
123.229
116.650
60.969.784
123.820.638

37.304.506
2.138.330
5.718.910
511.475
11.091.627
518.959
2.384.016
123.491
40.877.803
100.669.116

38.834.486
13.358.756
56.286.696
17.482.823
1.176.013
1.085
2.355.180
129.495.039

59.491.523
7.118.793
56.723.250
20.388.432
1.312.246
595
1.938.495
146.973.333

253.315.677

247.642.449

50.460.643
37.152.013
8.691.297
8.069.038
12.069.566
116.442.557
116.442.557

50.460.643
37.152.013
8.691.297
8.069.038
10.337.463
114.710.453
114.710.453

53.001.139
5.966.571
1.452.521
4.207.252
64.627.483

55.411.896
4.516.611
1.318.626
4.654.290
65.901.422

43.326.369
14.893.487
2.499.836

43.589.359
15.888.935
38.576

Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων

11.525.945
72.245.637
136.873.120

7.513.704
67.030.574
132.931.996

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

253.315.677

247.642.449

4) Η σχέση ανταλλαγής όπως λεπτοµερώς αναφέρεται στο Σ.Σ.Σ. ,
διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία , αφού
ελήφθησαν υπόψη τα δεδοµένα περί εύλογης αξίας των µετοχών της
απορροφούσας και των αποροφούµενων
και άλλα στοιχεία των υπό
συγχώνευση εταιρειών, που το ∆.Σ. έκρινε ότι έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψη,
όπως η ανάγκη για συγχώνευση, η ωφέλεια από αυτή µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα για όλες τις εταιρείες.
Η σχέση ανταλλαγής των συγχωνευµένων αναλύεται ως ακολούθως:
Την έκθεση αποτίµησης, ως ανεξάρτητος Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος,
κατήρτισε η Ορκωτή Ελεγκτής κα Ιωάννα Φλώρου δυνάµει της από
14/7/2006 σχετικής αναθέσεως και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του άρθρου 289 του ισχύοντος Κανονισµού του Χ.Α
Συνοπτικά για την ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΟΣ Α.Ε., η Ορκωτή Ελεγκτής κα
Ιωάννα

Φλώρου

χρησιµοποίησε

α)

τη

µέθοδο

των

πολλαπλασίων

χρηµατιστηριακών δεικτών και β) τη µέθοδο της αναπροσαρµοσµένης
καθαρής Θέσης.
Από τη στάθµιση µε µέσο όρο των δύο µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν προέκυψε
ένα εύρος σχέσης αξιών απορροφώσας προς απορροφώµενη από 23,4474 έως
26,68632 προς 1. Βάσει των ανωτέρω εκτιµήθηκε ως εύλογο και δίκαιο εύρος σχέσης
ανταλλαγής µετοχών από 5,441839 έως 6,193549 µετοχές απορροφώσας ανά 1
µετοχή απορροφώµενης.
Συνοπτικά για την INTERPESCA A.E, η Ορκωτή Ελεγκτής κα Ιωάννα Φλώρου
χρησιµοποίησε α) τη µέθοδο των πολλαπλασίων χρηµατιστηριακών δεικτών και β) τη
µέθοδο της αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης.
Από τη στάθµιση µε µέσο όρο των δύο µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν προέκυψε
ένα εύρος σχέσης αξιών απορροφώσας προς απορροφώµενη από 188,0069 έως
205,74710 προς 1.
Βάσει των ανωτέρω εκτιµήθηκε ως εύλογο και δίκαιο εύρος σχέσης ανταλλαγής
µετοχών από 0,646915 έως 0,707958 µετοχές απορροφώσας ανά 1 µετοχή
απορροφώµενης.

Eν συνεχεία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, αφού συζήτησε εκτενώς επί των
αποτελεσµάτων της έκθεσης της κας Ιωάννας Φλώρου, εξέφρασε οµόφωνα την
άποψη ότι οι παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί επί της αξίας της µετοχής της
απορροφώσας διαµορφώνουν την αξία της ΝΗΡΕΥΣ σε σαφώς χαµηλότερα επίπεδα
απο αυτά που ανταποκρίνονται στην πραγµατική αγοραία αξία , στην δυναµική και τα
µεγέθη του Οµίλου καθώς και στο µακροπρόθεσµο ( δεκαετές) επιχειρηµατικό σχέδιο
το οποίο έχει εκπονηθεί .
Πέραν των ανωτέρω όµως και αφού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας
διενήργησε διαπραγµατεύσεις µε τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των απορροφώµενων
εταιρειών, αποφάσισε οµόφωνα να υιοθετήσει ως σχέση ανταλλαγής µετοχών µεταξύ
της απορροφώσας ΝΗΡΕΥΣ και της απορροφώµενης ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
11,72003 µετοχές της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε για 1 µετοχή της ΙΧΘ. ΦΩΚΙ∆ΟΣ. Η σχέση αυτή
απορρέει από το εισφερόµενο κεφάλαιο της απορροφώµενης στην απορροφούσα
κατόπιν της διενέργειας της διαγραφής, λόγω συγχύσεως, του ποσού του κεφαλαίου
της απορροφούµενης που κατέχει η απορροφώσα, καθ’ ότι η απορροφώσα δεν
δύναται να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου ποσού µικρότερου από το ως άνω
ονοµαστικό εισφερόµενο κεφάλαιο.

Αντίστοιχα, αποφάσισε οµόφωνα να υιοθετήσει ως σχέση αξιών ανταλλαγής µετοχών
µεταξύ της απορροφώσας ΝΗΡΕΥΣ και της απορροφώµενης ΙΝTERPESCA 2,4 µετοχές
της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. για 1 µετοχή της INTERPESCA A.E. Η σχέση αυτή απορρέει από το
εισφερόµενο κεφάλαιο της απορροφώµενης στην απορροφούσα κατόπιν της
διενέργειας της διαγραφής λόγω συγχύσεως του ποσού του κεφαλαίου της
απορροφούµενης που κατέχει η απορροφώσα, καθ’ότι η απορροφώσα δεν δύναται να
προβεί σε αύξηση κεφαλαίου ποσού µικρότερου από το ως άνω ονοµαστικό
εισφερόµενο κεφάλαιο.
Ειδικότερα :
Απορρόφηση της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η απορροφούσα Α.Ε. µε την επωνυµία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκ της κατά τα ανωτέρω µεταβίβασης της περιουσίας της
απορροφουµένης Α.Ε. µε την επωνυµία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 57.193,75
Ευρώ, το οποίο προκύπτει ως ακολούθως: Το προς εισφορά στην απορροφώσα
µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας, ποσού 3.890.527,25 Ευρώ,
µειώνεται κατά 3.833.333,65 Ευρώ λόγω συγχύσεως, καθόσον η απορροφούσα
εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει 261.661
µετοχές εκ του συνόλου των 265.565 µετοχών της απορροφούµενης, συµµετέχουσα
στο µετοχικό κεφάλαιο κατά 98,529%. Η προς εισφορά προκύπτουσα διαφορά επί
του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης και του ποσοστού που κατέχει η
απορροφώσα, λόγω της ως άνω συγχύσεως , διαµορφώνεται στο ποσό των
57.193,60 Ευρώ. Η απορροφούσα εποµένως θα αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο
κατά το ποσό των 57.193,60 ΕΥΡΩ εκ της ως άνω εισφοράς, πλέον του ποσού των
0,15 ΕΥΡΩ από το λογαριασµό «Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο» για λόγους στρογγυλοποίησης προς το σκοπό της έκδοσης των νέων µετοχών.
Έτσι η απορροφούσα εταιρία για την επιγενόµενη αύξηση ποσού 57.193,75 Ευρώ θα
εκδώσει θα εκδώσει 45.755 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ η κάθε µία. Η
σχέση ανταλλαγής των µετοχών της απορροφουµένης εταιρίας προς τις µετοχές
που θα λάβουν οι µέτοχοι αυτής από την απορροφούσα εταιρία καθορίζεται ως
εξής:
Οι µέτοχοι της απορροφουµένης εταιρείας (πλην της µετόχου ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) θα λάβουν 11,72003 νέες µετοχές για
κάθε µία (1) ακυρούµενη µετοχή τους στην απορροφούµενη, δηλαδή οι µέτοχοι
της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΟΣ Α.Ε. θα λάβουν 45.755 νέες µετοχές για τις
παλαιές µετοχές τους στην απορροφούµενη.

Απορρόφηση της ΙΝΤΕRPESCA –ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η απορροφούσα Α.Ε. µε την επωνυµία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκ της κατά τα ανωτέρω µεταβίβασης της περιουσίας της
απορροφουµένης Α.Ε. µε την επωνυµία ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ,
ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά
ποσό 30.000 Ευρώ, το οποίο προκύπτει ως ακολούθως: Το προς εισφορά στην
απορροφώσα µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας, ποσού 910.050
Ευρώ, µειώνεται κατά 880.050 Ευρώ λόγω συγχύσεως, καθόσον η απορροφούσα
εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει 293.350
µετοχές εκ του συνόλου των 303.350 µετοχών της απορροφούµενης. Η προς
εισφορά προκύπτουσα διαφορά επί του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης,
και του ποσοστού που κατέχει η απορροφώσα, λόγω της ως άνω συγχύσεως,
διαµορφώνεται στο ποσό των 30.000 Ευρώ. Η απορροφούσα εποµένως θα αυξήσει
το µετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των 30.000 Ευρώ. Έτσι η απορροφούσα
εταιρεία για την επιγενόµενη αύξηση ποσού 30.000 ευρώ θα εκδώσει 24.000 νέες
µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ η κάθε µία. Η σχέση ανταλλαγής των
µετοχών της απορροφουµένης εταιρίας προς τις µετοχές που θα λάβουν οι µέτοχοι
αυτής από την απορροφούσα εταιρία καθορίζεται ως εξής:
Οι µέτοχοι της απορροφουµένης εταιρείας (πλήν της µετόχου ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) θα λάβουν 2,4 νέες µετοχές για κάθε
µία (1) ακυρουµένη µετοχή τους στην απορροφούµενη, δηλαδή οι µέτοχοι της
ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβουν 24.000 νέες µετοχές
για τις παλαιές µετοχές τους στην απορροφούµενη.
Απορρόφηση της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών της απορροφουµένης εταιρείας κατέχονται
από την απορροφούσα εταιρεία, δεν τίθεται θέµα ανταλλαγής µετοχών και οι
υπάρχουσες µετοχές της απορροφουµένης εταιρείας θα ακυρωθούν, ενώ θα επέλθει
απόσβεση της αξίας του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρίας
ποσού 733.935,70 ΕΥΡΩ κατά την αξία της αντίστοιχης συµµετοχής που εµφανίζει
στα βιβλία της η απορροφώσα ποσού 625.000 ΕΥΡΩ, το δε υπόλοιπο του µετοχικού
κεφαλαίου της απορροφούµενης, ήτοι ποσό 108.935,70 θα αχθεί σε πίστωση
αποθεµατικού για µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Απορρόφηση της EUROCATERERS ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΩΝ
∆εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών της απορροφουµένης εταιρείας κατέχονται
από την απορροφούσα εταιρεία, δεν τίθεται θέµα ανταλλαγής µετοχών και οι
υπάρχουσες µετοχές της απορροφουµένης εταιρείας θα ακυρωθούν, ενώ θα επέλθει
απόσβεση της αξίας του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης ανωνύµου
εταιρίας ποσού 2.866.547,30 ΕΥΡΩ κατά την αξία της αντίστοιχης συµµετοχής που
εµφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα ποσού 2.587.707,92 ΕΥΡΩ, το δε υπόλοιπο
του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης, ήτοι ποσό 278.839,42 Ευρώ, θα
αχθεί σε πίστωση αποθεµατικού για µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
5)

Η απορροφούσα εταιρεία υποχρεούται αµέσως µετά την καταχώρηση στα
οικεία Μητρώα Α.Ε. των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, που θα
ληφθούν σύµφωνα µε το άρθρο 72 Κ.Ν. 2190/1920, µαζί µε τα άλλα έγγραφα
που προβλέπει το άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/1920, να παραδώσει στους µετόχους
των απορροφουµένων εταιρειών τις άνω νέες µετοχές, που θα εκδώσει λόγω
απορρόφησης της περιουσίας των απορροφουµένων και αύξησης του
κεφαλαίου της απορροφούσας µε την ταυτόχρονη παράδοση σ' αυτήν των
µετοχών της απορροφουµένης προς ακύρωσή τους.

6) Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι της καταχωρήσεως
της στο Μ.Α.Ε. οι µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρείας θα έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας σε κάθε οικονοµική της
χρήση, αρχής γενοµένης από τον ισολογισµό της 31-12-2006.
7)

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το µετοχικό κεφάλαιο της
απορροφούσας εταιρείας που ανέρχεται σήµερα σε 50.460.642,50 ευρώ
διαιρούµενο σε 40.368.514 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,25
ευρώ εκάστης, θα αυξηθεί κατά 87.193,75 Ευρώ α) απο κεφαλαιοποίηση των
εισφερόµενων κεφαλαίων των απορροφώµενων εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΦΩΚΙ∆ΟΣ Α.Ε. και ΙΝΤΕRPESCA A.E. ποσού ευρώ 87.193,60 β) απο
κεφαλαιοποίηση ποσού 0,15 ΕΥΡΩ λόγω στρογγυλοποίησης προερχόµενου
απο το λογαριασµό «Αποθεµατικό απο την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» ,
µε έκδοση 69.755 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ
εκάστη.Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας θα ανέλθει
σε 50.547.836,25 ευρώ, διαιρούµενο σε 40.438.269 ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ εκάστης.

8) Aπό την επόµενη ηµέρα των ισολογισµών µετασχηµατισµού βάσει των οποίων
προσδιορίστηκε η καθαρή θέση των απορροφούµενων εταιρειών, ήτοι από
την 1/7/2006 και εφεξής οι πάσης φύσεως συµφωνίες και δικαιοπραξίες µε
κάθε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο των απορροφούµενων εταιρειών
θεωρούνται ότι γίνονται και συνεχίζονται µε τους ίδιους όρους για λογαριασµό
της απορροφούσας εταιρίας, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα των
απορροφούµενων εταιρειών, που θα προκύψουν από την ηµεροµηνία αυτή
µέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως τους θα θεωρούνται ως
αποτελέσµατα της απορροφούσας εταιρείας κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993.
9)

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE, υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη
διατύπωση σύµφωνα µε το νόµο, στο σύνολο της περιουσίας κινητής και
ακινήτου και σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις των
απορροφουµένων εταιρειών 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2)ΙΝΤΕRPESCA –ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4)ΕUROCATERERS
ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΩΝ , οι
οποίες θεωρούνται αυτοδικαίως λυµένες εξαφανιζόµενης της νοµικής
προσωπικότητας και αυτονοµίας αυτών. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε
καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφουµένων εταιρειών, θα
συνεχίζονται από την ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE χωρίς καµία άλλη
διατύπωση, µη επερχόµενης βιαίας διακοπής αυτών µε τη συγχώνευση.

10) Η συγχώνευση θα θεωρείται συντελεσθείσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 74 και 75
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Α.Ε.
κάθε µιας των συγχωνευόµενων εταιριών, της αποφάσεως του Υπουργού
Ανάπτυξης και των Νοµαρχών Αν. Αττικής, Αχαϊας και Φωκίδας, που εγκρίνουν
την συγχώνευση, των σχετικών περί την συγχώνευση αποφάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόµενων εταιριών που θα συγκληθούν
ειδικά προς τούτο µε απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31
παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 , της συµβάσεως συγχωνεύσεως που καταρτίζεται µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο και της υποβολής των πιο πάνω εγγράφων στις
από το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προβλεπόµενες
διατυπώσεις δηµοσιότητας για κάθε µια από τις συγχωνευόµενες εταιρίες.
Περαιτέρω και παράλληλα θα τηρηθούν και όλες οι επιπρόσθετες διαδικασίες
και υποχρεώσεις ενώπιον των Χρηµατιστηριακών Αρχών, της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών , δεδοµένου ότι οι
µετοχές της Απορροφώσας εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών.

∆εδοµένων των ανωτέρω και µε την πεποίθηση ότι ο ως άνω εταιρικός
µετασχηµατισµός θα είναι επ’ ωφελεία των µετόχων όλων των εµπλεκοµένων
εταιρειών, παρακαλούµε να εγκρίνετε την συγχώνευση της εταιρείας µας µε
απορρόφηση των λοιπών εταιρειών.
Κορωπί, 22 /9 /2006
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Αριστείδης Μπελλές

