ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

---------Στα Ιωάννινα σήμερα, την 1η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της «ΠΙΝΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην οδό Ακαδημίας αριθ. 6, μεταξύ:
α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.», η οποία εδρεύει στα
Ιωάννινα, επί της οδού Ακαδημίας αριθ. 6, Τ.Κ. 45332, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 031359729000,
με Α.Φ.Μ. 094478413 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το
από 15/12/2020 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον κ. Στέργιο Μάιπα του
Δημητρίου (εφεξής η «απορροφώσα εταιρία») και
β) της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΕ», η οποία εδρεύει στα Ιωάννινα, επί της οδού Ακαδημίας αριθ.
6, Τ.Κ. 45332, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 030562029000, με Α.Φ.Μ. 998690887 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων,
που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 15/12/2020 πρακτικό γενικής
συνέλευσης, από τον κ. Σπυρίδωνα Γκουλιούμη του Ανδρέα (εφεξής η «απορροφώμενη
εταιρία»)
συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω εταιρίες με
απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.
2, 7 έως 21 του Ν. 4601/2019, καθώς και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,
με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

1.

Η Συγχώνευση θα γίνει

με απορρόφηση της

ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ από την εταιρία ΠΙΝΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21 του
Ν. 4601/2019, καθώς και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Η τελική
απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις γενικές συνελεύσεις των παραπάνω
εταιριών.

2.

Η εν λόγω συγχώνευση κρίθηκε σκόπιμη και συμφέρουσα για τις συγχωνευόμενες

εταιρίες δεδομένου ότι με την εν λόγω συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για τις

συγχωνευόμενες εταιρίας, διότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος.

3.

Με τις από 15/12/2020 αποφάσεις των συγχωνευόμενων εταιριών, παρασχέθηκε

από τα αρμόδια όργανά τους προς τον κ. Στέργιο Μάιπα για την μεν απορροφώσα, και
προς τον κ Σπυρίδωνα Γκουλιούμη για την απορροφώμενη η ειδική εντολή και
εξουσιοδότηση, όπως υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το υποβάλουν
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, το υποβάλλουν προς
έγκριση στις γενικές συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιριών, ενημερώσουν τους
μετόχους και εταίρους των συγχωνευόμενων εταιριών ότι έχουν τεθεί στη διάθεσή τους τα
έγγραφα του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 στην έδρα εκάστης εκ των συγχωνευόμενων
εταιριών, υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της συγχώνευσης, και γενικώς όπως
προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, κατά την
ελεύθερη κρίση τους, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχωνεύσεως αυτής,
πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα αρμόδια όργανα εκάστης
εκ των συγχωνευόμενων εταιριών.

4.

Η συγχώνευση περατώνεται από της καταχωρήσεως στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. της

εγκριτικής απόφασης για την συγχώνευση των παραπάνω εταιριών. Οι αποφάσεις των
γενικών συνελεύσεων 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 της αρμόδιας αρχής, υποβάλλονται στις
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, για κάθε μια από τις
συγχωνευόμενες εταιρίες.

5.

Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρίας χρησιμοποιήθηκε

ο ισολογισμός με ημερομηνία 31.12.2020. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφώμενης
εταιρίας, διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κκ. Αλέξανδρο Τσακανίκα (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 48641) και Θοδωρή Μηνόγιαννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41381) της ελεγκτικής εταιρίας
Grand Thornton με Α.Μ. 127, οι οποίοι συνέταξαν την σχετική έκθεση με τίτλο
«ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31/12/2020
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019». Τόσο ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού με
ημερομηνία 31.12.2020 της ως άνω απορροφώμενης εταιρίας, όσο και η έκθεση
διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής των ως άνω
Ορκωτών Ελεγκτών εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα των συγχωνευόμενων Εταιριών.

6.

Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της

σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρία ακόμα και πριν από την

διαγραφή από το ΓΕΜΗ της απορροφώμενης εταιρίας.

7.

Η απορροφώσα εταιρία έχει μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο ύψους

δύο εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων δέκα έξι και μισό (2.059.816,50)
ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσιες δέκα

(653.910)

μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών και δέκα πέντε λεπτών (3,15) ευρώ εκάστη.

8.

Η απορροφώμενη εταιρία έχει κεφάλαιο ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων έξι

χιλιάδων ευρώ (1.706.000,00), στο οποίο συμμετέχουν η απορροφώσα εταιρία με
1.704.294,00 ευρώ ήτοι 99,90% ποσοστό συμμετοχής και ο Σπυρίδων Γκουλιούμης του
Ανδρέα με 1.706,00 ευρώ ήτοι 0,10% ποσοστό συμμετοχής.

9.

Η απορροφώμενη εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της

(ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρία με βάση την περιουσιακή της
κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2020 και
όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση τηςσυγχώνευσης. Κατά συνέπεια η
απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου
περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από
οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.
Επίσης, η απορροφώμενη μεταβιβάζει στην απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο
αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο ακόμα κι αν δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε
περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, πάσης
φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και δικαιώματα ή έννομες
σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα
οποία όλα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα
στην απορροφώσα.

10.

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφώσα εταιρία υποκαθίσταται

αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε ολόκληρη την περιουσία
(ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις,
έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης
από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου,
με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση
ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική
διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της
υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων, οι δε τυχόν δίκες της
απορροφώμενης εταιρίας θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρία χωρίς καμία άλλη
διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση. Με την ολοκλήρωση
της

συγχώνευσης

η

απορροφώμενη

εταιρία

θεωρείται

αυτοδικαίως

λυμένη,

εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

11.

Η απορροφώμενη εταιρία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την
ημερομηνία του ως άνω Ισολογισμού Μετασχηματισμού είναι αυτή ακριβώς που
απεικονίζεται στους Ισολογισμούς αυτούς, στους οποίους αναγράφονται τα συνολικά
εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρία περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις και β) τα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν αποκλειστικής
κυριότητας αυτής, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον
ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

12.

Από την 1.1.2021 όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρίας,

θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της
απορροφώσας εταιρίας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το
παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφώσας
εταιρίας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι
συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της απορροφώμενης εταιρίας συνεχίζονται
από την απορροφώσα εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

13.

Η απορροφώσα εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρίας, όπως αναφέρονται στον ως άνω
Ισολογισμό Μετασχηματισμού, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την
τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού
και παθητικού της απορροφώσας εταιρίας.

14.

Σύμφωνα με την από 15/12/2020 έγγραφη δήλωση των μετόχων της

απορροφώσας

και

την

από

15/12/2020

έγγραφη

δήλωση

των

εταίρων

της

απορροφώμενης, νομίμως θεωρημένων από δικηγόρο, οι μέτοχοι και εταίροι αυτών
αντίστοιχα συμφωνούν να μην καταρτιστεί έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και του
διαχειριστή και να μην γίνει ενημέρωση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5
του Ν 4601/2019.

15.

Σύμφωνα με την από 15/12/2020 έγγραφη δήλωση των μετόχων της

απορροφώσας

και

την

από

15/12/2020

έγγραφη

δήλωση

των

εταίρων

της

απορροφώμενης, νομίμως θεωρημένων από δικηγόρο, οι μέτοχοι και εταίροι αυτών
αντίστοιχα συμφωνούν να μην εξεταστεί το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης από
εμπειρογνώμονα ούτε να συνταχθεί έκθεση εμπειρογνώμονα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 10 παρ. 7 του Ν 4601/2019.

16.

Ενόψει των ανωτέρω συμφωνείται να μη συνταχθεί λεπτομερής έκθεση από το

διοικητικό συμβούλιο της απορροφώσας και τον διαχειριστή της απορροφώμενης, στην
οποία να προτείνεται σχέση ανταλλαγής των μετοχών, ούτε να γίνει εξέταση του σχεδίου
συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες, αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της λογιστικής αξίας
της απορροφώμενης εταιρίας και λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού των συγχωνευόμενων εταιριών. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρίας. Κατ’ εφαρμογή των
ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της απορροφώσας και ο διαχειριστής της
απορροφώμενης δεν πρότειναν σχέση ανταλλαγής των μετοχών, δεδομένου ότι η
απορροφώσα κατέχει 99,90% της συμμετοχής της απορροφώμενης, το δε ποσοστό
συμμετοχής του Σπυρίδωνος Γκουλιούμη ύψους 0,1% θεωρείται αμελητέο και δεν
προτείνεται σχέση ανταλλαγής με αυτό, όπως, άλλωστε, γίνεται αποδεκτό και από τον ίδιο
τον Σπυρίδωνα Γκουλιούμη με την ιδιότητα του εταίρου. Κατά συνέπεια, το μετοχικό
κεφάλαιο της απορροφώσας δε θα μεταβληθεί και η απορροφώσα εταιρία δεν
υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών
αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως αφού κατέχει το 99,9% των συμμετοχών της
απορροφώμενης εταιρίας και η αξία κτήσεως αυτών είναι ίση με την εταιρική συμμετοχή
της απορροφώμενης εταιρίας.

17.

Δεν υπάρχουν εταίροι της απορροφώμενης εταιρίας που να έχουν ειδικά

δικαιώματα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου, τους διαχειριστές και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιριών,
ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση στα όργανα αυτά.

18.

Όλοι οι μέτοχοι και εταίροι των συγχωνευόμενων εταιριών θα έχουν το δικαίωμα

πριν από τη συνεδρίαση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και εταίρων τους που θα
συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης
να λάβουν γνώση στην έδρα των συγχωνευόμενων εταιριών των εγγράφων που
προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4601/2019.

19.

Η απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της,

προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο
σύμβασης συγχώνευσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονταιμε
το παρόν.

20.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από

κάθε είδους δικαίωμά να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικόή
ουσιαστικό λόγο και αιτία.

21.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός εν γένει,

τελούν υπό την έγκριση των γενικώνσυνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών και την
προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά το νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των
αρμοδίων Αρχών.

Τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη, με τους νομίμους εκπροσώπους τους, συμφώνησαν
επί όλων των πιο πάνω όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Προς
πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους ως
άνω νόμιμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιριών.
Για την
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σπυρίδων Γκουλιούμης
Για την
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στέργιος Μάιπας

