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Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών ΕΡΜΗΣ Α.Ε. («ΕΡΜΗΣ») και ΓΕΚ Α.Ε. («ΓΕΚ»), κατά τις 
συνεδριάσεις τους στις 10.2.2004 αποφάσισαν οµόφωνα να προτείνουν στους µετόχους τους την 
απορρόφηση της ΓΕΚ από την ΕΡΜΗΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.2166/1993 και του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
Η σχέση αξιών των εταιριών, καθώς και η προκύπτουσα σχέση ανταλλαγής των µετοχών που θα 
προταθεί µετά τη σύνταξη των ισολογισµών µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία 31.03.2004, θα 
οριστικοποιηθεί στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών στις οποίες θα τεθούν υπόψη οι σχετικές 
εκθέσεις ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών που θα προβούν στην αποτίµηση των εταιριών και στη 
διατύπωση πρότασης αναφορικά µε το δίκαιο και εύλογο της σχέσης αξιών. 
 
Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση των κατά το νόµο οριζοµένων αδειών και εγκρίσεων, µεταξύ 
των οποίων περιλαµβάνονται και οι εγκρίσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εταιριών και των 
αρµοδίων Αρχών. Η διαδικασία της συγχώνευσης εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε 6 µήνες 
από την ηµεροµηνία των ισολογισµών µετασχηµατισµού. 
 
Η προκύπτουσα εταιρία, µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα συγκεντρώνει 
δραστηριότητες στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων, θα κατέχει σηµαντική 
συµµετοχή σε µια εκ των µεγαλυτέρων κατασκευαστικών εταιριών στην Ελλάδα, την ΤΕΡΝΑ, ενώ 
παράλληλα θα διατηρεί σηµαντική παρουσία στον ραγδαία αναπτυσσόµενο τοµέα της ενέργειας 
µέσω και της έµµεσης συµµετοχής της στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 
 
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών κρίνουν ότι η προτεινόµενη συγχώνευση θα είναι προς 
όφελος των µετόχων των δύο εταιριών, δεδοµένου ότι µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιτυγχάνεται η λειτουργική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Οµίλου και δηµιουργείται 
ένα σχήµα µε σηµαντική, εξειδικευµένη παρουσία στις κατασκευές, στην ενέργεια καθώς και στην 
ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων µε ισχυρή κεφαλαιακή βάση. 
 
Σύµβουλος της συγχώνευσης είναι η EFG Telesis Finance. 
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