ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2)ΙΝΤΕRPESCA –ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4)ΕUROCATERERS ANΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στο Κορωπί σήµερα στις 4/9/2006 ηµέρα ∆ευτέρα στα, επί της οδού 1ο χλµ Λ. Κορωπίου-Βάρης
και ∆ηµοκρίτου, κεντρικά γραφεία της εταιρείας µε την επωνυµία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε. , µεταξύ των εταιρειών
Α)
1

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΦΩΚΙ∆AΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚAL
17120 15/B/88/001
3.890.527,25 ΕΥΡΩ
265.565
14,65 ΕΥΡΩ
ΜΑΡΑΘΙΑΣ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ
094141029

ΑΝΩΝΥΜΗ

2

ΜΟΡΦΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕRPESCA
–
ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΙΧΘΥΩΝ
ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.
44981/22/B/00/01
910.050 ΕΥΡΩ
3.350
3 EYΡΩ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΑΤΡΩΝ
099995405

3

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30077/04/Β/93/143/04
733.935,70 ΕΥΡΩ
250.490
2,93 ΕΥΡΩ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
094216609

ΑNΩΝΥΜΗ

4

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

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
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
099269470
Β) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

ΑΝΩΝΥΜΗ

Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
1.
Οι άνω πέντε Ανώνυµες εταιρείες, όπως νόµιµα εκπροσωπούνται εδώ, αποφάσισαν να
συγχωνευθούν µε απορρόφηση των τεσσάρων πρώτων από την πέµπτη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69 – 77Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και τις διατάξεις των
άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/93 όπως ισχύει και των διατάξεων της χρηµατιστηριακής
νοµοθεσίας όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις, και µε τους ειδικότερους αναγραφόµενους πιο
κάτω όρους:
2. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευοµένων ανωνύµων εταιρειών , µαζί µε
την οριστική σύµβαση συγχώνευσης, η οποία θα λάβει τον τύπο του συµβολαιογραφικού
εγγράφου καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής,
θα υποβληθούν στις διατυπώσεις της δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/90 για κάθε µία
από τις συγχωνευόµενες εταιρείες. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται µε την καταχώρηση στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής για
την συγχώνευση των άνω εταιρειών.
3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, oι απορροφούµενες εταιρείες θα λυθούν χωρίς να
επακολουθήσει εκκαθάρισή τους και οι µετοχές τους θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας
τους (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία τους και περιλαµβάνεται
στους ειδικώς καταρτισθέντες κατά το άρθρο 73 Ν. 2190/1920 και το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.
2166/1993 Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού της 30/6/2006, και όπως θα υφίσταται και θα
ευρίσκεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως των ως άνω Εταιρειών, θα
µεταβιβασθεί στην απορροφούσα ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ολόκληρη
η περιουσία των απορροφούµενων Α.Ε. και τα πάσης φύσεως δικαιώµατα, άυλα αγαθά,
απαιτήσεις και αξιώσεις αυτών και αν ακόµη δεν περιγράφονται µε ακρίβεια ή δεν κατονοµάζονται

ειδικά οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, οι έννοµες σχέσεις που
προκύπτουν από σχετικές συµβάσεις ή άλλες δικαιοπραξίες µεταβιβάζονται µε τη σύµβαση αλλά
και εκ του Νόµου (ex lege) λόγω της επερχόµενης απορροφήσεως, στην απορροφούσα Α.Ε.,
συγχρόνως δε η απορροφούσα αναλαµβάνει και αποδέχεται λόγω της σύµβασης συγχώνευσης,
αλλά και εκ του νόµου (ex lege) το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού των
απορροφούµενων και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει η
κατά το νόµο (άρθρο 75 Κ.Ν. 2190/1920) µεταβίβαση που εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή
(οιονεί καθολική διαδοχή).
Κατωτέρω, και προς διευκόλυνση της διαδικασίας ακολουθούν επιµέρους κεφάλαια ανά
απορροφούµενη εταιρεία, όπου αναλύονται οι σχέσεις ανταλλαγής, µε βάση και τις από
25/8/2006 και 30/8/2006 εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών κων Ιωάννας Φλώρου και Στυλιανού
Ξενάκη, τις οποίες τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευοµένων εταιρειών έλαβαν υπόψη τους
προκειµένου να καταρτίσουν το παρόν σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης .
4.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 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 57193,75 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 ΑΝΩΝΥΜΗ 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 εταιρεία
για την επιγενόµενη αύξηση ποσού
57.193,75 ευρώ 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∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβουν 45.755 νέες µετοχές για τις παλαιές µετοχές τους στην απορροφούµενη.
4.2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 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
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
ΑΝΩΝΥΜΗ 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
ΑΝΩΝΥΜΗ 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.
4.3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ANΩΝΥΜΗ 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 .
4.4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 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 εταιρείας ποσού 2.866.547,3 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 ΕΥΡΩ 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 καταχωρήσεώς 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) από κεφαλαιοποίηση
των εισφερόµενων κεφαλαίων των απορροφώµενων εταιρειών IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆AΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού ευρώ 87.193,60 β)
από κεφαλαιοποίηση ποσού 0,15 ΕΥΡΩ λόγω στρογγυλοποίησης προερχόµενου από το

λογαριασµό «Αποθεµατικό από 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. ∆εν υπάρχουν µέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώµατα στις απορροφούµενες ανώνυµες
εταιρείες, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην µετοχών.
10. Για µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευοµένων
ανωνύµων εταιρειών δεν προβλέπονται από το Καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα, ούτε εξάλλου τους παρέχονται τέτοια
πλεονεκτήµατα από το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης.
11. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ , 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 ΑΝΩΝΥΜΗ 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.
12. 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.

Για όλους τους παραπάνω όρους του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης συµφώνησαν όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη, όπως εκπροσωπούνται και υπογράφουν το παρόν ως ακολούθως:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Αριστείδης Μπελλές

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.

Νικόλαος Χαβιάρας

ΙΝΤΕRPESCA A.E.

Αντώνιος Χαχλάκης

IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε.

Χρήστος Τριανταφύλλου

ΕUROCATERERS A.E.

∆ηµήτριος Λουµπούνης
Το παραπάνω σχέδιο θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα Ναυτεµπορική στις 19 Οκτωβρίου.

