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Της
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ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Της µονοπρόσωπης ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «BIG FARM
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
_______________________

Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα 25 Νοεµβρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα,
µεταξύ,
ΑΦΕΝΟΣ
Της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και µε διακριτικό
τίτλο «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο
Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, µε Αριθµό Μ.Α.Ε. 22404/03/Β/90/72(93)
και Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 088474602000, µε Α.Φ.Μ. 094278949 της ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ
Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τον
κ. Σταύρο Γατόπουλο του Νικολάου, Μέλος ∆.Σ., δυνάµει ειδικής εντολής και
πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας
στη συνεδρίαση της 25ης Νοεµβρίου 2019, οπότε και εγκρίθηκε το παρόν Σχέδιο
Σύµβασης Συγχώνευσης,
στο εξής καλούµενη ως η «Απορροφούσα Εταιρία», και
ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Της µονοπρόσωπης ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «BIG FARM
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,
και µε διακριτικό τίτλο «BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στον
Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, µε Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.
118639807000, µε Α.Φ.Μ. 800367579 της ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ιωάννη
Χασαπάκη του Σταµατοδήµου, Μέλος ∆.Σ.,
στο εξής καλούµενη ως η «Απορροφούµενη Εταιρία»,
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.

Οι παραπάνω συµβαλλόµενες εταιρίες συγχωνεύονται µε απορρόφηση της
µονοπρόσωπης ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «BIG FARM
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (η Απορροφούµενη Εταιρία) από την ανώνυµη εταιρία µε
την

επωνυµία

«ΜΠΗΤΡΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Απορροφούσα

Εταιρία) δυνάµει του από 31 ∆εκεµβρίου 2018 Ισολογισµού
Μετασχηµατισµού της Απορροφούµενης Εταιρίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 – 21 και 35 του ν. 4601/2019, όπως
αυτές ισχύουν σήµερα, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των
οποίων υποβάλλονται.
2.

Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιριών (οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες)
διενεργείται µε την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού των Συγχωνευόµενων Εταιριών, όπως αυτά υφίστανται κατά
την

ηµεροµηνία

απορρόφηση,

ολοκλήρωσης

και

τα

στοιχεία

της
της

παρούσας

Συγχώνευσης

Απορροφούµενης

µε

Εταιρίας

µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της Απορροφούσας Εταιρίας. Με
την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, η Απορροφούµενη
Εταιρία λύεται, χωρίς να εκκαθαρίζεται, τα εταιρικά της µερίδια
ακυρώνονται και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό)
µεταβιβάζεται

στην

Απορροφούσα

Εταιρία,

η

οποία

εφεξής

υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώµατα,
απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφούµενης Εταιρίας.
3.

Όπου, σύµφωνα µε το νόµο, απαιτείται η τήρηση ειδικών διατυπώσεων
για τη µεταβίβαση στην Απορροφούσα Εταιρία των περιουσιακών
στοιχείων της Απορροφούµενης Εταιρίας, οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες
αναλαµβάνουν µε το παρόν την επακριβή τήρησή τους.

4.

Η Απορροφούσα Εταιρία κατέχει το σύνολο των µετοχών και του
µετοχικού κεφαλαίου (100%) της Απορροφούµενης Εταιρίας και ως εκ
τούτου δεν υποχρεούται να προβεί στη έκδοση νέων µετοχών εξαιτίας της
ανωτέρω µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούµενης
Εταιρίας, καθώς η αξίωση για έκδοση νέων µετοχών αποσβέννυται λόγω
συγχύσεως. Οι µετοχές της Απορροφούµενης Εταιρίας τα οποία
βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της Απορροφούσας Εταιρίας µε την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως µη έχουσες πλέον καµία
αξία.

5.

Όλες οι πράξεις που η Απορροφούµενη Εταιρία διενεργεί µετά την 31η
∆εκεµβρίου 2018 λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασµό της
Απορροφούσας Εταιρίας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά θα
µεταφερθούν µε συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρησης
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της εγκριτικής απόφασης περί συγχώνευσης στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο.
6.

∆εν υφίστανται µέτοχοι της Απορροφούµενης Εταιρίας που έχουν ειδικά
δικαιώµατα και προνόµια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην µετοχών.

7.

Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των
Τακτικών Ελεγκτών των Συγχωνευόµενων Εταιριών δεν προβλέπονται
από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε
προνόµια παραχωρούνται εκ της παρούσας Συγχώνευσης.

8.

Οι αποφάσεις των Συγχωνευόµενων Εταιριών µαζί µε την οριστική
Σύµβαση Συγχώνευσης που θα περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού
εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της Συγχώνευσης, θα
υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του ν. 3419/2005 για καθεµία
από τις Συγχωνευόµενες Εταιρίες χωριστά.

9.

Οι συµβαλλόµενες στο παρόν εταιρίες, όπως νόµιµα εκπροσωπούνται,
συµφώνησαν τους όρους του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης της
µονοπρόσωπης ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «BIG FARM
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» µε
απορρόφηση από την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΜΠΗΤΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» οι
οποίες τελούν υπό την αίρεση της λήψης των οριζόµενων αδειών και
εγκρίσεων καθώς και της τήρησης των λοιπών διατυπώσεων σύµφωνα µε
τη κείµενη νοµοθεσία.
Σε πιστοποίηση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύµβασης
Συγχώνευσης και υπογράφεται νόµιµα από τους εκπροσώπους των
Συγχωνευόµενων Εταιριών.
ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Για την Απορροφούσα Εταιρία

Για την Απορροφούµενη Εταιρία

.............................

.............................

Σταύρος Ν. Γατόπουλος

Ιωάννης Σ. Χασαπάκης

Μέλος ∆.Σ.

Μέλος ∆.Σ.
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