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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

 
Mε απορρόφηση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία 
«ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920 ‘περί 
ανωνύµων εταιρειών’, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Ανωνύµων Εταιρειών: 
(α) Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 85  (Αρ. 
Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142 ). 
(β) Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 85 (Αρ. 
Μ.Α.Ε. 13828/06/B/86/19).  
γνωστοποιούν την πιο κάτω Περίληψη του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσής τους. 
1. Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιριών, µε απορρόφηση της «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συντελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 1-5 του 
ν. 2166/1993 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 2 και 69-77 του κ.ν. 
2190/1920. 
2. Η συγχώνευση θα γίνει µε την ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του 
Παθητικού των συγχωνευοµένων εταιριών, όπως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς 
Μετασχηµατισµού της 31ης  Μαρτίου 2004. 
3. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται και θεωρείται συντελεσθείσα από την ηµεροµηνία 
καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως της αρµόδιας 
Αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω ανωνύµων εταιριών  µαζί µε την οριστική 
Σύµβαση Συγχωνεύσεως που θα υπογραφεί ενώπιον συµβολαιογράφου και τις αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των συγχωνευοµένων  Εταιρειών, οι οποίες θα 
ληφθούν σύµφωνα µε το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920. Με την κατά τα ανωτέρω 
ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς άλλη 
διατύπωση τα αποτελέσµατα και οι συνέπειες της συγχωνεύσεως που καθορίζονται στο 
άρθρο 75 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τόσο για τις συγχωνευόµενες όσο και έναντι των 
τρίτων. Η Aπορροφώµενη εταιρεία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η 
Απορροφώσα θα υποκατασταθεί σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της 
Απορροφώµενης εξοµοιούµενη µε καθολική διάδοχο αυτής. Οι πράξεις της Απορροφώµενης 
εταιρείας που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2004 και εφεξής µέχρι την ολοκλήρωση 
της συγχώνευσης θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασµό 
της Απορροφώσας. Αντιστοίχως, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Απορροφώµενης 
εταιρείας που θα προκύψουν από την 1η Απριλίου 2004 και εφεξής µέχρι την ολοκλήρωση 
της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσµατα της Απορροφώσας. 
4. Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας µετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως 
(εφεξής ‘το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο’) θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 23.566.809,60 
διαιρούµενο σε 65.463.360 κοινές ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,36 
ευρώ η κάθε µία (εφεξής «οι Νέες Μετοχές»). Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 
του ν. 2166/1993, το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ισούται µε το άθροισµα των µετοχικών 
κεφαλαίων των συγχωνευοµένων εταιρειών πλέον κεφαλαιοποιήσεως µέρους της διαφοράς 
από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον της Απορροφώσας ποσού ευρώ 565.401,60  για 
λόγους στρογγυλοποιήσεως της ονοµαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και µε στόχο την 
ελαχιστοποίηση κλασµατικών αριθµών στη σχέση ανταλλαγής. 
5. Κατ’ εφαρµογή   διεθνώς αποδεκτών µεθόδων αποτιµήσεως  προέκυψε σχέση αξιών 
µεταξύ της Απορροφώµενης και της Απορροφώσας η αριθµητική αναλογία 1 προς 0,48 και 
µετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως η σχέση συµµετοχής των µετόχων των 
συγχωνευοµένων εταιριών στο εκ της συγχωνεύσεως διαµορφούµενο µετοχικό κεφάλαιο της 
Απορροφώσας θα είναι 32,43243243% προς  67,56756756%, αντιστοίχως.   
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Με βάση την ανωτέρω σχέση αξιών  των συγχωνευοµένων εταιριών, η σχέση ανταλλαγής 
των Νέων Μετοχών µε τις προ της συγχωνεύσεως µετοχές των µετόχων της Απορροφώσας 
εταιρίας, και της Απορροφώµενης εταιρίας (κατωτέρω «οι Παλαιές Μετοχές»), η οποία 
προκρίνεται ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη: 
(i) Κάθε µία (1) από τις Παλαιές Μετοχές (ονοµαστικής αξίας € 0,30) των Μετόχων της 
Απορροφώσας θα αντιστοιχεί σε µία (1) Νέα Μετοχή (ονοµαστικής αξίας € 0,36). 
(ii) Κάθε µία (1)  από τις Παλαιές Μετοχές (ονοµαστικής αξίας € 0,60) των Μετόχων της 
Απορροφώµενης θα αντιστοιχούν σε  1,595670995671 Νέες Μετοχές ( ονοµαστικής αξίας € 
0,36). 
Τα κλασµατικά δικαιώµατα δεν δηµιουργούν δικαίωµα σε λήψη κλάσµατος µετοχής αλλά 
αθροίζονται για τη δηµιουργία ακέραιου αριθµού. 
6.   Οι νεοεκδιδόµενες 44.232.000, λόγω της συγχωνεύσεως, µετοχές της Απορροφώσας θα 
πιστωθούν, κατά την προαναφερθείσα σχέση ανταλλαγής, µέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών, στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των µετόχων της Απορροφώµενης εταιρίας εντός της 
προβλεπόµενης από την κείµενη νοµοθεσία προθεσµίας. 
7. Οι Νέες Μετοχές των µετόχων της Απορροφώµενης εταιρίας θα έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής στην διανοµή κερδών της Απορροφώσας από την χρήση του 2004. 
8. ∆εν υπάρχουν µέτοχοι της Απορροφωµένης ή/και της Απορροφώσας εταιρίας, που να 
έχουν ειδικά δικαιώµατα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην µετοχών. 
9. Τα καταστατικά, καθώς και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των 
συγχωνευοµένων  εταιριών, δεν προβλέπουν ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα ή προνόµια για τα 
µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των εταιρειών αυτών, ούτε 
παρέχονται τέτοια πλεονεκτήµατα ή προνόµια από τη συγχώνευση αυτή. 
  

Αθήνα, 16/8/2004 
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Συγχωνευοµένων Εταιρειών 

 


