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ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΓΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών ΕΡΜΗΣ Α.Ε. (ΕΡΜΗΣ) και ΓΕΚ Α.Ε. (ΓΕΚ),  µετά 

τις συνεδριάσεις τους που πραγµατοποιήθηκαν την 23η Ιουλίου 2004 ανακοινώνουν την 

έγκριση του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης και τον ορισµό εκπροσώπων για την υπογραφή 

του. Το Επενδυτικό Κοινό θα ενηµερωθεί για το τελικό κείµενο του Σχεδίου Σύµβασης 

Συγχώνευσης µέσω του τύπου και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αµέσως µετά την 

έγκριση του περιεχοµένου του από το Υπουργείο Ανάπτυξης, την καταχώρησή του στο ΜΑΕ 

και τη δηµοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο ΦΕΚ. 

 

Υπενθυµίζεται ότι κατά τις συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν την 19η Ιουλίου 2004, τα 

∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιριών αποφάσισαν να προτείνουν στις Γενικές Συνελεύσεις 

των µετόχων τους ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών της ΕΡΜΗΣ προς την ΓΕΚ την 

αριθµητική αναλογία 0.48 : 1. Από την εν λόγω σχέση αξιών, προκύπτει ότι οι υφιστάµενοι 

µέτοχοι της ΕΡΜΗΣ θα διατηρήσουν τον αριθµό των µετοχών, που κατέχουν προ της 

συγχώνευσης, ενώ οι µέτοχοι της ΓΕΚ θα ανταλλάξουν κάθε 1 µετοχή της ΓΕΚ, που κατέχουν 

προ της συγχώνευσης, µε 1,595670995671 από τις νεοεκδιδόµενες µετοχές της ΕΡΜΗΣ, οι 

οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΡΜΗΣ εξαιτίας της 

συγχώνευσης. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιρειών έχουν αναθέσει στους ∆ιεθνούς 

αναγνώρισης Ελεγκτικούς Οίκους Grant Thornton και Deloitte & Touche την πιστοποίηση του 

δικαίου και εύλογου της προτεινόµενης σχέσης αξιών και της προκύπτουσας σχέσης 

ανταλλαγής ενώ Σύµβουλος της συγχώνευσης είναι η EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

 

Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση των κατά τον Νόµο οριζοµένων αδειών και εγκρίσεων 

των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών και των αρµοδίων Αρχών και εκτιµάται ότι θα 

ολοκληρωθεί εντός περίπου έξι (6) µηνών. 

 

 

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.    ΓΕΚ Α.Ε 


