Φύλλο 1
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (Σ.Σ.Σ.) ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Το Σ.Σ.Σ. των εταιρειών «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.» και «ΔΟΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με
αριθμ. πρωτ. 130991/13.11.2011 και 130992/13.11.2013 και κατατέθηκε για δημοσίευση στο ΦΕΚ,
ΤΑΕ&ΕΠΕ, την 15.11.2013 με αριθμ.πρωτ.Ε136822 και Ε136819 αντίστοιχα, έχει σε περίληψη ως
εξής :
1. Το Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.» (Αρ.Μ.Α.Ε. 4424/01/Β/86/4422, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η
351601000, Α.Φ.Μ. 094119350, Φ.Α.Ε. Αθηνών), με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός
Μαραθωνομάχων 9 (απορροφούσα) και το Δ.Σ. της εταιρείας «ΔΟΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 41162/01/Β/98/368,
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 003002501000, Α.Φ.Μ. 094177284, Φ.Α.Ε. Αθηνών), με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός
Βουτάδων 36 (απορροφούμενη), ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ.
του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, υπογράφηκε στις 15.10.2013 το Σ.Σ.Σ. με το οποίο αυτές
συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Οι όροι του Σ.Σ.Σ. που υποβλήθηκε
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 έχουν σε περίληψη ως εξής :
2. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5
του Ν. 2166/93 και με Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 10.09.2013. Η τελική απόφαση
της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γ.Σ. των δύο εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ΚΝ
2190/1920.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί κατά 1.130.100,72 ευρώ που αντιστοιχεί
σε 384.388 μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 2,94 Ευρώ. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της
απορροφούσας μετά τη συγχώνευση θα ανέρχεται σε 1.800.802,92 ευρώ, διαιρούμενο σε 612.518
μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς 2,94 ευρώ που θα κατανεμηθούν μεταξύ των μετόχων της
απορροφούμενης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σ' αυτήν.
4. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφουμένης δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο
δικαίωμα παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει σύμφωνα με τα
οριζόμενα παραπάνω η απορροφούσα.
5. Από την επομένη της σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, δηλ. από την 11.09.2013, οι
πράξεις της απορροφούμενης θεωρούνται ότι ενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας και
θα ενοποιηθούν με τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούσας σύμφωνα με την
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2166/93.
6. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι υφιστάμενες μετοχές της απορροφούμενης
ακυρώνονται και το αρμόδιο όργανο της απορροφούσης θα προβεί στην έκδοση νέων μετοχών, που
θα παραδοθούν στους μετόχους της κατά την παραπάνω αναλογία και σχέση ανταλλαγής παρέχοντάς
τους δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
7. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης που να έχουν ειδικά δικαιώματα ή να είναι κάτοχοι
άλλων τίτλων πλην μετοχών.

Φύλλο 1,5
8. Για τα μέλη των Δ.Σ. και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών δεν
προβλέπονται από το καταστατικό ή από αποφάσεις των Γ.Σ. ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ούτε τους
παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το παρόν Σ.Σ.Σ.

