ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία
ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ –
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Α.Ε.» από την εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
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«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ»
Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
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«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ» και με αριθμ. ΓΕΜΗ 003952701000 η οποία
εδρεύει στο ∆ήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής ΚΑΙ
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«ΦΟΡΕΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ – ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.», με Αρ.Μ.Α.Ε.
60742/01AT/B/06/524(06) και με αριθμ. ΓΕΜΗ 006937701000 η οποία εδρεύει στο ∆ήμο
Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής
γνωστοποιούν σύμφωνα με το αρ. 70 παρ. 1 του Ν. 2190/20 την πιο κάτω περίληψη του
σχεδίου σύμβασης συγχώνευσής τους:
1. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 και 78 του ΚΝ
2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας
«ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ –
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», από την ανώνυμη εταιρεία «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία

κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης εταιρίας, με λογιστική ενοποίηση των
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφούµενης εταιρίας - όπως αυτά
εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.08.2012 που συντάχθηκε
από την απορροφούµενη εταιρία για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης
2. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των
Συγχωνευόμενων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία της
συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης
της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Οι αποφάσεις των
Συγχωνευόμενων Εταιριών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα
περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της
συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ
2190/20.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η απορροφούσα
εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων
μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της
απορροφούμενης εταιρείας και η αξία κτήσεως αυτών είναι ίση με το μετοχικό κεφάλαιο της
απορροφούμενης εταιρείας. Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση
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της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, και την θέση τους στο
ενεργητικό της απορροφώσας θα καταλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης
Εταιρίας.
4. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούµενης εταιρίας που θα µεταβιβαστούν στην
απορροφούσα εταιρία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού της,
της 31-08-2012.
5. Η απορροφούµενη εταιρία µεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρία το σύνολο του
ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η
απορροφούσα εταιρία καθίσταται κυρία, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και
ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούµενης εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά
τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου
της..
6. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η απορροφούµενη εταιρία µετά την 31-08-2012, ηµεροµηνία
κατά την οποία σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.1 Ν.2166/1993 συντάχθηκε ο Ισολογισµός
Μετασχηµατισµού της, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασµό της απορροφούσας
εταιρίας, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό
διάστηµα θα θεωρούνται ως αποτελέσµατα της απορροφούσας εταιρίας στα βιβλία της
οποίας και µεταφέρονται τα σχετικά ποσά µε συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της
καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Μητρώο ΓΕΜΗ.
7. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται
αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση στα δικαιώµατα, έννοµες σχέσεις και
στις υποχρεώσεις της απορροφούµενης εταιρίας και η µεταβίβαση αυτή γίνεται χωρίς
καταβολή φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 και
εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες της απορροφούµενης εταιρίας θα
συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρία χωρίς καµία άλλη διατύπωση µη επερχόµενης
βίαιης διακοπής τους µε τη συγχώνευση.
8. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούµενη εταιρία θεωρείται αυτοδικαίως
λυµένη, εξαφανιζοµένης της νοµικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση,
της µεταβιβάσεως αυτής εξοµοιούµενης µε καθολική διαδοχή (άρθρο 75 του Κ.Ν 2190/1920).
9. ∆εν υπάρχουν µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρίας ή µέτοχοι της απορροφούσας που να
έχουν ειδικά δικαιώµατα και προνόµια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων
πλην µετοχών.
10. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόµια υπέρ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Τακτικών Ελεγκτών των Συγχωνευόµενων Εταιριών, ούτε προβλέπονται από τακαταστατικά
αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την
συγχώνευση.
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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