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«ΕΚΘΕΣΗ 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας  

«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 

προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, 

 

που επεξηγεί και δικαιολογεί από νοµική και οικονοµική άποψη το Σχέδιο Σύµβασης ∆ιά-

σπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδου µε σύσταση νέας κατά 100% θυγατρικής ανώ-

νυµης εταιρείας και µεταβίβαση σε αυτήν του κλάδου. 

 

Κύριοι Μέτοχοι 

Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να γίνει διάσπαση της Εταιρείας µας ελήφθη στο 

πλαίσιο διαχωρισµού συγκεκριµένου κλάδου δραστηριότητας της Εταιρείας  που αφορά 

στην παραγωγή γόνου και ιχθύων σε συγκεκριµένες περιοχές (εφεξής «ο Κλάδος») προς 

συµµόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού 

(αριθµός υπόθεσης M.9110) η οποία έθεσε ως προϋπόθεση, για την ολοκλήρωση εξαγοράς 

των µετοχών της Εταιρείας από την υφιστάµενη µέτοχο αυτής, την προηγούµενη επίτευξη 

και έγκριση συµφωνίας πώλησης του συγκεκριµένου Κλάδου ως ενός συνόλου περιουσια-

κών στοιχείων, τα οποία να συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνοµη εκµετάλλευση, 

δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα, σε τρίτο επενδυτή που έχει λάβει την 

έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού.  

 

Η διάσπαση αποφασίσθηκε να γίνει σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 57 παρ. 3 του Ν. 

4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και µε βάση τη λο-

γιστική κατάσταση του Κλάδου (ισολογισµό) της 30.09.2019. 

 

 Συγκεκριµένα αποφασίσθηκε ότι τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικού και παθητικού) της  

Εταιρείας που περιλαµβάνονται στον Κλάδο και απεικονίζονται τόσο στο Σχέδιο Σύµβασης 

∆ιάσπασης όσο και στην Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση 

του Κλάδου της 30.09.2019 (η « Λογιστική Κατάσταση Κλάδου») έχουν ως κατωτέρω: 

Ποσά σε € Αξία ΔΠΧΑ Αξία Εκτίμησης 

Υπεραξία 
 

113.392,36 

Γήπεδα – Οικόπεδα 162.870,00 162.870,00 

Κτίρια 1.432.126,57 1.432.126,57 

Μηχανήματα 4.471.834,71 1.408.703,95 

Μεταφορικά Μέσα 1.736.550,00 1.193.961,57 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 81.316,71 24.112,57 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 7.884.697,99 4.221.774,67 

Θαλάσσιοι χώροι - ΔΛΠ 16 (Leasing) 229.488,95 229.488,95 

Μεταφορικά Μέσα- ΔΛΠ 16 (Leasing) 0,00 0,00 
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Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα 

Χρήσης 

229.488,95 229.488,95 

Λογισμικά 2.842,27 2.842,27 

Άδειες Ιχθυοκαλλιέργειας 3.229.000,00 0,00 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 3.231.842,27 2.842,27 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 31.076.248,45 21.024.260,86 

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργη-

τικού 

42.422.277,66 25.591.759,11 

   

Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή 388.868,97 388.868,97 

Πρώτες και Βοηθητικές Πρώτες Ύλες 359.405,76 359.405,76 

Αναλώσιμα 7.582,45 7.582,45 

Αποθέματα 755.857,18 755.857,18 

Δοσοληπτικός Λογαριασμός 5.449,89 5.449,89 

Παραγγελίες Κυκλοφορούντων Στοι-

χείων 

106.717,57 106.717,57 

Λοιπές Απαιτήσεις 106.717,57 106.717,57 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητι-

κού 

868.024,64 868.024,64 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43.290.302,30 26.459.783,75 

 
 
 

Ποσά σε € Αξία ∆ΠΧΑ Αξία Εκτίµησης 
   

Υποχρεώσεις ∆ΛΠ 19 218.834,69 218.834,69 
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις ∆ΛΠ 16 
(Leasing) 233.236,68 233.236,68 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 452.071,37 452.071,37 
   

Προκαταβολές Προσωπικού 18.684,84 18.684,84 
Έξοδα Επόµενων Χρήσεων 48.727,28 48.727,28 
Αποδοχές Προσωπικού 111.243,29 111.243,29 
Προβλέψεις Αµοιβών Προσωπικού (∆ώρο Χρι-
στουγέννων) 182.587,89 182.587,89 
Προβλέψεις Παροχών Τρίτων (∆ΕΗ) 23.476,08 23.476,08 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 384.719,38 384.719,38 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  836.790,75 836.790,75 
   

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 43.290.302,30 25.622.993,00 
 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της επωφελούµενης εταιρείας µε την επωνυµία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθορίσθηκε σε € 25.622.993  

και θα σχηµατισθεί από την αξία της καθαρής θέσης του εισφερόµενου σ’ αυτήν Κλάδου  
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της Εταιρείας. Η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας αυτής θα ορισθεί σε 1,00 ευ-

ρώ και ο αριθµός των µετοχών της σε 25.622.993  µετοχές. 

Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι: 

(α) η διάσπαση δεν θα επηρεάσει τα ενοποιηµένα οικονοµικά του στοιχεία της Εταιρείας 

µέχρις ότου πωληθεί, δεδοµένου ότι η επωφελούµενη εταιρεία θα ενοποιείται πλήρως, α-

φού η Εταιρεία θα κατέχει ποσοστό 100% αυτής και  

(β)δεν προέκυψαν ειδικές δυσχέρειες κατά την αποτίµηση του Κλάδου από τους ορκωτούς 

ελεγκτές. 

Η Εταιρεία σε αντάλλαγµα για την εισφορά του Κλάδου θα λάβει κατά τα ανωτέρω αναφε-

ρόµενα το σύνολο των µετοχών που θα εκδοθούν από την επωφελούµενη εταιρεία και θα 

παραµείνει έµµεσα ο δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, ως εκ τούτου οι 

όροι της ∆ιάσπασης δε µπορεί παρά να θεωρηθούν δίκαιοι και εύλογοι. Για την επιβεβαίω-

ση των παραπάνω η Εταιρεία ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία  «Deloitte Ανώνυµη Εταιρία 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Αλέξιο Χατζη-

παύλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 42351) και Γεώργιο Μπουρνή (ΑΜ ΣΟΕΛ 25151) τη διατύπωση γνώµης, 

η οποία σε σχέση µε τη σχέση ανταλλαγής περιλαµβάνει την εξής δήλωση: «Καθώς από την 

παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν. 4601/2019 προκύπτει ότι «Απόσχιση κλάδου µε σύ-

σταση νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών είναι η πράξη µε την οποία µια εταιρεία (διασπώµε-

νη) χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει, σε µία ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτό-

χρονα (επωφελούµενες) τον καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµενους στο σχέδιο διάσπασης 

κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, µε τη διάθεση σε αυτήν εταιρικών συµµετοχών της ε-

πωφελούµενης  είναι αυτονόητο ότι δεν υφίσταται κατανοµή εταιρικών συµµετοχών καθότι 

η εισφορά του κλάδου πραγµατοποιείται συνολικά από µια διασπώµενη εταιρεία και εισφέ-

ρεται σε µια νέα εταιρεία που συστάθηκε για αυτό το σκοπό µε διάθεση του συνόλου των 

µετοχών της στη διασπώµενη. Εποµένως παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά µε τις 

µεθόδους αποτίµησης για τον καθορισµό της προτεινόµενης  κατανοµής των εταιρικών 

συµµετοχών. Η συγκεκριµένη πράξη της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική  καθώς η ∆ια-

σπώµενη θα λάβει το σύνολο των µετοχών της Επωφελουµένης εταιρείας ως αντάλλαγµα 

των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν.» 

 

Συνεπώς µε την ολοκλήρωση της διάσπασης το µετοχικό κεφάλαιο της επωφελούµενης ε-

ταιρείας πρόκειται να διαµορφωθεί σε € 25.622.993  και η Εταιρεία θα λάβει το σύνολο 

των µετοχών της επωφελούµενης εταιρείας ήτοι  25.622.993  µετοχές ονοµαστικής αξίας 

ενός (1) ευρώ εκάστης.  

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης και της σύστασης της νέας ανώνυµης εταιρείας, θα 

εκδοθούν από την επωφελούµενη εταιρεία οι νέοι τίτλοι µετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν 

στην Εταιρεία. Η Επωφελούµενη Εταιρεία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµέ-
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νου η Εταιρεία να καταχωρηθεί στο βιβλίο µετόχων που τηρεί η επωφελούµενη εταιρεία 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018. 

 

Στην Εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένου και του αποσχιζόµενου κλάδου, δεν παρέχονται ιδιαί-

τερα πλεονεκτήµατα στους εµπειρογνώµονες, στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ή 

στους εσωτερικούς ελεγκτές της.  

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουµε στους µετόχους της Εταιρείας να εγκρίνουν τη διά-

σπαση µε απόσχιση και σύσταση νέας εταιρείας και το αντίστοιχο σχέδιο διάσπασης και 

όλες τις σχετικές πράξεις, ανακοινώσεις και έγγραφα για τον σκοπό αυτό. 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»» 

 
 

 

Ακριβές αντίγραφο της κατ’ άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 Έκθεσης του ∆.Σ. που εγκρίθηκε 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε  
 

Κορωπί, 23.12.2019 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 


