ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Εργολαβική – Ξενοδοχειακή –
Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία»
κατ’ εφαρμογή του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920
Το Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών:
1) «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στον Πλατανιά Χανίων (Αρ.Μ.Α.Ε.
55047/073/Β/03/0027 και αρ.ΓΕΜΗ 075350158000) και
2) «Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Εργολαβική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία» (με
έδρα την Αγία Μαρίνα Χανίων (Αρ.Μ.Α.Ε. 41865/73/Β/98/36 και αρ.ΓΕΜΗ 074881558000)
ανακοινώνουν ότι, στις 5/11/2014 υπεγράφη Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων
εταιρειών «Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Εργολαβική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία» και
«ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης (εφεξής «η
Απορροφούμενη Εταιρεία») από την πρώτη (εφεξής «η Απορροφώσα Εταιρεία») το οποίο (Σχέδιο)
ακολούθως υποβλήθηκε από εκάστη συμβαλλόμενη εταιρεία στις, κατ’ άρθρο 69 παρ. 3 του K.N.
2190/20 διατυπώσεις δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
καταχωρήθηκε στις 18/11/2015 στη μερίδα της συμβαλλόμενης στη συγχώνευση εταιρείας «Ε.
ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Εργολαβική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία» στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο με Κ.Α.Κ. 463304 (α.π. 11836/18-11-2015) και στις 18/11/2015 στη μερίδα της
συμβαλλόμενης στη συγχώνευση εταιρείας «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κ.Α.Κ. 463318 (α.π. 11835/18-11-2015).
Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:
1. Οι ανώνυμες εταιρείες «Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Εργολαβική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη
Εταιρεία» και «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συγχωνεύονται με απορρόφηση της
δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με: (i) Τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του ΚΝ 2190/1920 και
(ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Η συγχώνευση θα συντελεστεί με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρείας - όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό που έχει
συνταχθεί από την Απορροφούμενη Εταιρεία με ημερομηνία 31-12-2014 για το σκοπό της
παρούσας συγχώνευσης, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως Ισολογισμός Μετασχηματισμού - και θα
μεταφερθούν αυτούσια στην Απορροφώσα Εταιρεία. Η Απορροφώσα Εταιρεία έχει προβεί στην
σύνταξη ισολογισμού κατά την αυτή ημερομηνία που η Απορροφούμενη Εταιρεία συνέταξε τον
κατά τα ανωτέρω Ισολογισμό Μετασχηματισμού της.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό
των10.302.290,20 Ευρώ και διαιρείται σε 3.516.140 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
2,93 Ευρώ η κάθε μία θα αυξηθεί λόγω της απορρόφησης: (α) κατά το ποσό των 1.230.000,00
Ευρώ που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας και (β)
κατά το ποσό των 2,28 Ευρώ με καταβολή μετρητών, για λόγους στρογγυλοποίησης και θα
ανέρχεται συνολικά σε 11.532.292,48 Ευρώ και θα διαιρείται σε 3.935.936 κοινές ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.
4. Οι σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευομένων Εταιρειών με νέες μετοχές της
Απορροφώσας Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης θα έχουν ως εξής:
(α) Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρείας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της
Απορροφούμενης Εταιρείας προς 1,02389 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, δηλαδή θα
λάβουν, μετά και τη σχετική στρογγυλοποίηση, συνολικά 419.796 μετοχές της Απορροφώσας
Εταιρείας.
(β) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της
Απορροφώσας Εταιρείας προς (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, δηλαδή θα λάβουν,
μετά και τη σχετική στρογγυλοποίηση, συνολικά 3.516.140 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας.

5. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η Απορροφούμενη Εταιρεία μετά την 31.12.2014, ημερομηνία
κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, συντάχθηκαν οι Ισολογισμοί
Μετασχηματισμού, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα
βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της
καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο ΓΕΜΗ.
6. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και
παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία θα
αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας και όπως αυτή
θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία της
Απορροφούμενης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που
εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας και θα
περιγραφούν λεπτομερώς στην συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. Επίσης, η
Απορροφούμενη Εταιρεία μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό,
αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με
πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από
παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές καθώς και τα δικαιώματα
ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και
τα οποία όλα από τη ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην
Απορροφώσα Εταιρεία.
7. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρείας ή μέτοχοι της Απορροφώσας που να
έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην
μετοχών.
8. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών
Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε
από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.
Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες συμφώνησαν για όλους τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης
Συγχώνευσης με Απορρόφηση, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψης των κατά την κείμενη
νομοθεσία αδειών, εγκρίσεων και λοιπών διατυπώσεων.
Χανιά, 18/11/2015
TA ΔIOIKHTIKA ΣYMBOYΛIA TΩN ΣYΓXΩNEYOMENΩN ETAIPEIΩN

