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Προς
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας
ΣΙ∆ΜΑ Α.E.,

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015

Γνωµοδότηση
για τους σκοπούς του άρθρου 4.1.4.1.3. του
Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ως ισχύει.

1.

Εισαγωγή

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(«ΣΙ∆ΜΑ» ή «η Απορροφώσα») και ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ («ΠΑΝΕΛΚΟ» ή «η Απορροφώµενη»), στο εξής από κοινού
αναφερόµενες ως οι «Εταιρείες», κατήρτισαν και υπέγραψαν το από 12/10/2015 Σχέδιο Σύµβασης
Συγχώνευσης, κατά το οποίο προτείνεται η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΠΑΝΕΛΚΟ από τη
ΣΙ∆ΜΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις:

α)

των άρθρων 68 §2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920 («Περί Ανωνύµων Εταιρειών»), όπως
ισχύουν σήµερα,

β)

των άρθρων 1 έως 5, του ν. 2166/1993 και εν γένει,

γ)

της εµπορικής νοµοθεσίας,

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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Κατόπιν σχετικής εντολής, η οποία µας δόθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας
διενεργήσαµε ειδική µελέτη αποτίµησης, προκειµένου να επιβεβαιώσουµε το εύλογο, δίκαιο και
λογικό της προτεινόµενης σχέσης ανταλλαγής των µετοχών της Απορροφώσας µε µετοχές της
Απορροφώµενης.

Στα πλαίσια της εργασίας µας εξετάσαµε µεταξύ άλλων τα παρακάτω στοιχεία:
•

Το υπογραφέν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, µε ηµεροµηνία 12/10/2015.

•

Τις συνθήκες και τους όρους της προτεινόµενης Συγχώνευσης δια Απορρόφησης, κατά το
µέρος που αφορούν την Απορροφώσα και την Απορροφώµενη.

•

Τον

από 30/06/2015 συνταχθέντα, σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π., Ισολογισµό

Μετασχηµατισµού της Απορροφώµενης.
•

Τις ιστορικές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των Εταιρειών καθώς και τα
δηµοσιευµένα στοιχεία και πληροφορίες επ’ αυτών, σε ατοµική βάση.

•

Προβλεπόµενα

οικονοµικά

στοιχεία

των

ΣΙ∆ΜΑ

και

ΠΑΝΕΛΚΟ,

τα

οποία

µας

παρασχέθηκαν από τις διοικήσεις των ως άνω Εταιρειών.
•

Συζητήσεις που είχαµε µε στελέχη της Απορροφώσας και της Απορροφώµενης, σχετικά µε
τη θέση και τις προοπτικές τους στον κλάδο στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται.

•

Χρηµατιστηριακά και οικονοµικά στοιχεία οµοειδών εταιρειών, εισηγµένων σε χρηµατιστήρια
τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, καθώς και λοιπές πληροφορίες σε σχέση µε τις
εν λόγω εταιρείες.

•

Εξέλιξη της χρηµατιστηριακής αξίας της ΣΙ∆ΜΑ, κατά τους τελευταίους 12 µήνες προ της
ηµεροµηνίας του ισολογισµού µετασχηµατισµού της Απορροφώµενης.

Επισηµαίνεται πως ο υπογράφων την παρούσα γνωµοδότηση, ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ.
Προκοπίδης Αντώνης είναι ανεξάρτητος σε σχέση µε τις Εταιρείες –σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
ανεξαρτησίας του ν. 3693/2008– για την τελευταία πριν από τη συγχώνευση πενταετία.

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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2.

Μέθοδοι αποτίµησης

Για τη διεξαγωγή της ανεξάρτητης αποτίµησης των Εταιρειών και τη διαµόρφωση του
συµπεράσµατός µας σχετικά µε το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής, αποτιµήσαµε
τις µετασχηµατιζόµενες Εταιρείες χρησιµοποιώντας τις κάτωθι κοινώς αποδεκτές µεθόδους:
2.1. Προεξόφληση Ελεύθερων Ταµειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows)
Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην αναγωγή του συνόλου των εκτιµώµενων µελλοντικών ελεύθερων
ταµειακών ροών της επιχείρησης σε παρούσες τιµές µε προεξοφλητικό επιτόκιο που ισούται µε το
µέσο σταθµικό όρο του κόστους µετοχικού κεφαλαίου και του κόστους δανεισµού, αφού ληφθεί υπ’
όψιν η επίδραση της φορολογίας. Η µέθοδος αυτή στηρίζεται σε εκτιµήσεις αναφορικά µε το ύψος
των µελλοντικών κερδών, των µελλοντικών επενδυτικών αναγκών και άλλων σηµαντικών
οικονοµικών µεγεθών των Εταιρειών.
2.2. Πολλαπλάσια Χρηµατιστηριακών ∆εικτών (Comparable Companies Multiples)
Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία µιας εταιρείας θα πρέπει να ισούται µε το
ποσό που θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν για το µετοχικό της κεφάλαιο καλώς
πληροφορηµένοι και ορθολογικοί επενδυτές. Για την εκτίµηση της αξίας της επιχείρησης
χρησιµοποιούνται χρηµατιστηριακοί δείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται σε σύγκριση µε άλλες
οµοειδούς αντικειµένου εισηγµένες εταιρείες. Η εκτίµηση της αξίας γίνεται µε τη χρήση
χρηµατιστηριακών δεικτών αποτίµησης, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση τη χρηµατιστηριακή αξία
και αντίστοιχα οικονοµικά µεγέθη των εισηγµένων οµοειδών εταιρειών του κλάδου στον οποίο
ανήκει η επιχείρηση.
2.3. Χρηµατιστηριακή Αξία (Market Capitalization)
Η µέθοδος εφαρµόζεται σε εταιρείες των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε αγορές
κεφαλαίου και προσδιορίζει την αξία µιας επιχείρησης ως το µέσο όρο των ηµερήσιων
κεφαλαιοποιήσεων για συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Στην περίπτωση της ΣΙ∆ΜΑ χρησιµοποιήθηκαν όλες οι παραπάνω µέθοδοι, ενώ για την
ΠΑΝΕΛΚΟ, απουσία χρηµατιστηριακής τιµής, εφαρµόστηκαν οι πρώτες δύο. Οι µέθοδοι
σταθµίστηκαν µε κατάλληλους συντελεστές προκειµένου να προκύψει η τελική αξία κάθε εταιρείας.

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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3.

Παραδοχές

Τα αποτελέσµατα της εργασίας µας υπόκεινται στις παρακάτω γενικές παραδοχές.
3.1. Γενικές παραδοχές
•

Το µεγαλύτερο µέρος των πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή των
παραπάνω µεθόδων βασίσθηκε στα τελευταία και επίκαιρα στοιχεία. Ο καθορισµός της
τελικής εκτίµησης της συγκριτικής αξίας των Εταιρειών, βασίσθηκε στην αντικειµενική αλλά
και την ποιοτική αξιολόγηση των µεγεθών, τα οποία αξιολογήθηκαν µε βάση την εµπειρία
και τη γνώση µας.

•

Η έκφραση γνώµης για τους προτεινόµενους όρους συγχώνευσης, βασίστηκε σε ελεγµένες
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και πληροφορίες που µας παρασχέθηκαν από τις
Εταιρείες, τις οποίες θεωρήσαµε ως ακριβείς και πλήρεις, χωρίς να διενεργήσουµε
ανεξάρτητο έλεγχο.

•

Η µελέτη µας δεν εξέτασε και ούτε και είχε σκοπό να εξετάσει, την επιχειρηµατική ορθότητα
της απόφασης συγχώνευσης.

•

Η έκφραση γνώµης βασίζεται στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και άλλες συνθήκες της
αγοράς που επικρατούν κατά την ηµεροµηνία της παρούσας επιστολής, στις τρέχουσες
οικονοµικές συνθήκες της Ελληνικής οικονοµίας αλλά και σε µακροοικονοµικά στοιχεία. ∆εν
έχουµε οποιαδήποτε υποχρέωση αναθεώρησης της γνώµης µας σε περίπτωση αλλαγής
των συνθηκών σε µεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν µας ζητηθεί γραπτώς να το κάνουµε από
τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιρειών.

•

Σηµειώνεται ότι η µελλοντική εξέλιξη διαφόρων µεγεθών ενδέχεται να είναι διαφορετική από
αυτήν που λάβαµε υπ’ όψιν µας στην παρούσα εργασία, λόγω αλλαγών των οικονοµικών,
επιχειρηµατικών και άλλων συνθηκών της αγοράς εν γένει, µε συνέπεια τη µεταβολή των
σχετικών αποτελεσµάτων της αποτίµησής µας, µεταβολή η οποία µπορεί να είναι σηµαντική
και ουσιώδης.

Πιο συγκεκριµένα, οι παραδοχές για κάθε µέθοδο έχουν ως εξής:

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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3.2. Παραδοχές Μεθόδου Προεξόφλησης Μελλοντικών Ελεύθερων Ταµειακών Ροών
Οι προβλέψεις που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου µας δόθηκαν από
τις διοικήσεις των Εταιρειών κι εξετάστηκαν για το εύλογό τους σε σχέση µε τα ιστορικά στοιχεία και
την περιουσιακή κατάσταση των Εταιρειών, καθώς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις
µελλοντικές προοπτικές του κλάδου, στη χώρα αλλά και διεθνώς.

3.3. Παραδοχές Μεθόδου Πολλαπλάσιων Χρηµατιστηριακών ∆εικτών
Αναλυτικότερα, η αξία της κάθε εταιρείας προσδιορίστηκε µε βάση χρηµατιστηριακούς δείκτες
οµοειδών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και χρηµατιστήρια του εξωτερικού.
Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης: Τιµή Μετοχής / Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και
Αποσβέσεων (P/EBITDA) o οποίος θεωρείται κατάλληλος για την αποτίµηση βιοµηχανικών
επιχειρήσεων µε σηµαντικό ύψος παγίου ενεργητικού. Ο εν λόγω δείκτης προσδιορίστηκε µε βάση
τα στοιχεία των ενοποιηµένων ισολογισµών των οµοειδών εταιρειών. Η Τιµή Μετοχής
προσδιορίστηκε βάσει µέσων χρηµατιστηριακών τιµών της µετοχής κάθε οµοειδούς εταιρείας για
διάφορα χρονικά διαστήµατα εντός του τελευταίου έτους (µήνας, τρίµηνο, εξάµηνο, έτος) και
τρέχουσας τιµής (spot) προ της ηµεροµηνίας του ισολογισµού

µετασχηµατισµού της

Απορροφώµενης (30/06/2015).

3.4. Παραδοχές Μεθόδου Χρηµατιστηριακής Αξίας
Η Χρηµατιστηριακή Αξία της Απορροφώσας προσδιορίστηκε µε βάση το µέσο όρο των ηµερήσιων
κεφαλαιοποιήσεων για διάφορα χρονικά διαστήµατα εντός του τελευταίου έτους προ της
ηµεροµηνίας του ισολογισµού µετασχηµατισµού της Απορροφώµενης (30/06/2015).
Οι µέθοδοι οι οποίες εφαρµόσθηκαν, καθώς και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε µία από
αυτές, για να καταλήξουµε στο συµπέρασµά µας κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριµένη
περίπτωση. Κατά την εφαρµογή των µεθόδων αυτών για την εκτίµηση της αξίας των
συγχωνευόµενων Εταιρειών δεν προέκυψαν δυσχέρειες ή δυσκολίες.

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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4.

Συµπεράσµατα

4.1. Εύρος Σχέσης Αξιών/Ανταλλαγής Απορροφώσας & Απορροφώµενης
Τα αποτελέσµατα αποτίµησης που προκύπτουν από την εφαρµογή των µεθόδων που αναλύθηκαν
παραπάνω συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Αξία ΣΙ∆ΜΑ
(ποσά σε € '000)
Προεξόφληση Ελεύθερων Ταµειακών Ροών
Πολλαπλάσια Χρηµατιστηριακών ∆εικτών
Χρηµατιστηριακή Αξία
Σταθµισµένη Συνολική Αξία

4.572
17.010
3.961

Στάθµιση
40%
20%
40%

6.815

100%

748
3.199
1.238

Στάθµιση
80%
20%
100%

Αξία ΠΑΝΕΛΚΟ
(ποσά σε € '000)
Προεξόφληση Ελεύθερων Ταµειακών Ροών
Πολλαπλάσια Χρηµατιστηριακών ∆εικτών
Σταθµισµένη Συνολική Αξία

Ο λόγος της σχέσης αξιών που προκύπτει σύµφωνα µε τα ανωτέρω ανέρχεται σε 5,51, ήτοι η αξία
της ΣΙ∆ΜΑ αναλογεί σε 5,51 φορές την αξία της ΠΑΝΕΛΚΟ. Το εύρος της σχέσης αξιών που
παρουσιάζεται παρακάτω προκύπτει από την εφαρµογή συντελεστή

±10% στο λόγο της

προαναφερόµενης σχέσης αξιών (5,51).
Το εύρος σχέσης αξιών που προκύπτει έχει ως κάτωθι:

Εύρος Σχέσης Αξιών Εταιρειών
Εταιρεία
Κατώτερη
Λόγος σχέσης αξιών ΣΙ∆ΜΑ προς ΠΑΝΕΛΚΟ
4,95 προς 1

Μέση
5,51 προς 1

Ανώτερη
6,06 προς 1

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το εύρος αξιών του ανωτέρω πίνακα, το εύρος της σχέσης ανταλλαγής
µετοχών που προκύπτει για κάθε µία εκ των µετασχηµατιζόµενων Εταιρειών παρουσιάζεται στον
πίνακα που ακολουθεί.

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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Εύρος Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών
Εταιρεία
Σχέση αξιών απορροφώσας προς απορροφώµενη
Ονοµαστική αξία µετοχής απορροφώσας προ απορρόφησης
1,35
Ονοµαστική αξία µετοχής απορροφώµενης προ απορρόφησης
10,00
Ονοµαστική αξία µετοχής µετά την απορρόφηση
1,35
Σχέση ανταλλαγής παλαιών µετοχών απορροφώσας προς 1
µετοχή της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση
Σχέση ανταλλαγής παλαιών µετοχών απορροφώµενης προς 1
µετοχή της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση
Αριθµός µετοχών της εταιρείας που θα προκύψει, που θα κατανεµηθεί
στους µετόχους της απορροφώσας
Αριθµός µετοχών της εταιρείας που θα προκύψει, που θα κατανεµηθεί
στους µετόχους της απορροφώµενης
Αριθµός µετοχών της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση
Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση

Από
4,95

Έως
6,06

0,993563596

0,991402066

0,20675057

0,252146245

10.064.781

10.086.725

121.886

99.942

10.186.667

10.186.667

13.752.000,45

13.752.000,45

4.2. Γνώµη επί της σχέσης ανταλλαγής
Ελέγξαµε το από 12/10/2015 υπογραφέν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της
ΠΑΝΕΛΚΟ από τη ΣΙ∆ΜΑ, προκειµένου να διαπιστώσουµε ότι η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής
µετοχών είναι εύλογη, δίκαιη και λογική. Σχετικά µε τη σχέση ανταλλαγής, στο Σχέδιο Σύµβασης
Συγχώνευσης προβλέπονται τα εξής:

•

Κάθε µέτοχος της Απορροφώσας θα ανταλλάσει κάθε 0,9924389469327960 παλιές µετοχές
της Απορροφώσας Εταιρείας προς µία (1,00) νέα µετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας.
∆ηλαδή οι µέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν συνολικά δέκα εκατοµµύρια
εβδοµήντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα εφτά (10.076.187) νέες µετοχές της Απορροφώσας
Εταιρείας σε αναλογία των συνολικά δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) παλιών µετοχών,
ήτοι ποσοστό 98,915% επί του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας
Εταιρείας.

•

Κάθε µέτοχος της Απορροφουµένης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας, η οποία κατέχει
394.800 µετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσει 0,2280947187966680
παλιές µετοχές της Απορροφουµένης προς µία (1,00) νέα µετοχή της Απορροφώσας
Εταιρείας

που

θα

εκδοθούν

λόγω

της

Συγχώνευσης.

∆ηλαδή

οι

µέτοχοι

της

Απορροφουµένης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα
(110.480) µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας µε την ανταλλαγή των 25.200 παλιών
µετοχών, ήτοι ποσοστό 1,085% επί του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της
Απορροφώσας Εταιρείας.

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα κρίνει την τύχη των κλασµατικών
υπολοίπων που τυχόν θα προκύψουν από την εν λόγω συγχώνευση και πάντα σε
συµφωνία µε τις ισχύουσες στο νόµο διατάξεις

Έχοντας εξετάσει τις σχέσεις ανταλλαγής που προτείνονται από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια
των δυο Εταιρειών, ήτοι ανταλλαγή
0,9924389469327960 Παλαιές Μετοχές της Απορροφώσας µε 1,00 Νέα Μετοχή της
Απορροφώσας
και
0,2280947187966680 Παλαιές Μετοχές της Απορροφώµενης µε 1,00 Νέα Μετοχή της
Απορροφώσας
σε συνδυασµό µε τα πορίσµατα της Ειδικής Μελέτης Συγκριτικής Αποτίµησης που
διενεργήσαµε, συµπεραίνουµε ότι η, κατά τα ανωτέρω, προτεινόµενη από τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώµενης και περιλαµβανόµενη στο Σχέδιο
Σύµβασης Συγχώνευσης σχέση ανταλλαγής µετοχών είναι εύλογη, δίκαιη και λογική ως
προκύπτουσα και εµπεριεχόµενη στο εύρος των συγκριτικών αξιών που αναφέρονται
στους πίνακες υπό παρ. 4.1.

Με εκτίµηση,

Αντώνης Προκοπίδης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 14511

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.

Ισολογισµός Μετασχηµατισµού ΠΑΝΕΛΚΟ

2.

Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης
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Παράρτηµα 1
Ισολογισµός Μετασχηµατισµού ΠΑΝΕΛΚΟ 30/06/2015
(Ποσά σε ευρώ)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

3.346.785,03
18.394,57

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

4.294,88

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

3.369.474,48

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

3.392.579,08

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

5.357.001,66
97.587,38

Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

1.101.949,06

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

9.949.117,18

Σύνολο Ενεργητικού

13.318.591,66

Μετοχικό κεφάλαιο

4.200.000,00

Λοιπά αποθεµατικά

2.410.627,57

Αποτελέσµατα εις νέον

-5.803.684,00
806.943,57

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

3.485.800,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

3.485.800,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

4.214.331,65
493.818,60

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση

3.746.097,94
571.599,90

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

9.025.848,09

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

13.318.591,66

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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Παράρτηµα 2
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε Γ.Ε.ΜΗ. 361801000 και
µε ΑΡ.ΜΑΕ. 7946/06/Β/86/2 (στο εξής η «Απορροφώσα Εταιρεία»),
Με απορρόφηση της:
«ΠΑΝΕΛΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΑΙ

ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» µε Γ.Ε.ΜΗ. 4352001000 και µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47257/01AT/Β/00/091(2009) (στο εξής
η « Απορροφούµενη Εταιρεία»)
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων 68 παρ. 2 , 69-77α του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του
Ν.2166/1993.

Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούµενες από τα ∆ιοικητικά τους Συµβούλια ήλθαν σε
διαπραγµατεύσεις για τη συγχώνευση µε απορρόφηση της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» από την εταιρεία «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες, νοµίµως
εκπροσωπούµενες, συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του
ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, µε τους ειδικότερους αναγραφόµενους κατωτέρω όρους:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Απορροφώσα Εταιρεία
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε Γ.Ε.ΜΗ. 361801000 και µε ΑΡ.ΜΑΕ. 7946/06/Β/86/2, που εδρεύει στο ∆ήµο
Χαλανδρίου και συγκεκριµένα στην οδό Βασ. Γεωργίου 30, µε ΑΦΜ 099890447 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
στο εξής καλουµένη ως ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ.
Σαµωνά Κ. Μιχαήλ δυνάµει της από 29/06/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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Απορροφούµενη Εταιρεία
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΑΙ

ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»,

µε

Γ.Ε.ΜΗ.

4352001000

και

µε

ΑΡ.Μ.Α.Ε.

47257/01AT/Β/00/091(2009), που εδρεύει στο ∆ήµο Χαλανδρίου Αττικής και συγκεκριµένα στην
οδό Βασ. Γεωργίου 30, µε ΑΦΜ 099890447 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στο εξής καλουµένη ως
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. Παπαγεωργίου Γ.
Παρασκευά δυνάµει της από 29/06/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Η άνω Απορροφώσα Εταιρεία και η Απορροφούµενη Εταιρεία θα αποκαλούνται εφεξής για λόγους
συντοµίας από κοινού οι «Συγχωνευόµενες Εταιρείες».

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
1.1. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Συγχωνευόµενων Εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση µε
απορρόφηση της Απορροφούµενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, γιατί έκριναν
σκόπιµη και συµφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, τόσο για τις Συγχωνευόµενες Εταιρείες, τους
µετόχους τους και τους εργαζόµενους σε αυτές όσο και για τους τρίτους συναλλασσόµενους µε
αυτές, δεδοµένου ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθεί ένα ισχυρό σχήµα, ενισχυµένο τόσο σε
επίπεδο οικονοµικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων. Ειδικότερα, µε την εν
λόγω συγχώνευση:
(i) Ισχυροποιείται άµεσα η θέση της Απορροφώσας Εταιρείας
(ii) Προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο µέγιστο δυνατό βαθµό των περιουσιακών στοιχείων
των Συγχωνευόµενων Εταιρειών, και
(iii) Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση, λόγω µεγέθους, θα µπορεί να εκµεταλλευτεί
αποδοτικότερα και µε µεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηµατικές ευκαιρίες και να πετύχει
καλύτερους όρους συνεργασίας.
1.2. Επιπλέον, µε την συγχώνευση θα επιτευχθεί µείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και
αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των στελεχών και του
προσωπικού, δεδοµένου ότι οι Συγχωνευόµενες Εταιρείες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τοµείς,
µε αποτέλεσµα την δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και την κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της
αποδοτικότητας και των οικονοµικών αποτελεσµάτων τους.

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.
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2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύµφωνα µε:
(i) Τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει,
(ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει, µε απογραφή των στοιχείων του
Ενεργητικού και Παθητικού, όπως αυτά εµφανίζονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε
ηµεροµηνία 30.06.2015, που συντάχθηκε από την Απορροφούµενη Εταιρεία για το σκοπό της
παρούσας συγχώνευσης, µε ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των
Συγχωνευόµενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώµενης Εταιρείας
µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της Απορροφώσας.
2.2. Ως Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Απορροφούµενης Εταιρείας χρησιµοποιήθηκε ο
ισολογισµός µε ηµεροµηνία 30.06.2015. Ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού, έχει ελεγχθεί από των
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Κουτρουλό Κωνσταντίνο µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 25701, της ανώνυµης
εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών µε την επωνυµία «GRANT THORNTON A.E.» σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2166/93 και συντάχθηκε η σχετική έκθεση εκτίµησης της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) της εταιρείας
«ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»
µε σκοπό την απορρόφηση της από την Εταιρεία «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των
Συγχωνευόµενων Εταιρειών σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία της
συγχώνευσης περατώνεται µε την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής
απόφασης της αρµόδιας αρχής για την συγχώνευση των Συγχωνευοµένων Εταιρειών. Οι
αποφάσεις των Συγχωνευοµένων Εταιρειών 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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
3.1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των δέκα
τριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 13.500.000,00) και διαιρείται σε δέκα
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εκατοµµύρια (10.000.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα
πέντε λεπτά (€ 1,35) η κάθε µία.
Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούµενης Εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των τεσσάρων
εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00 €) και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι
χιλιάδες (420.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας η καθεµία µία δέκα ευρώ (10 €).

3.2. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει σήµερα τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες
µετοχές (394.800) της Απορροφούµενης Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) έκαστη, που
αντιστοιχούν σε ονοµαστική αξία τρία εκατοµµύρια εννιακόσια σαράντα οχτώ χιλιάδες ευρώ (€
3.948.000,00) του µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούµενης Εταιρείας . Οι εν λόγω µετοχές δεν
ανταλλάσσονται µε µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παράγραφος 4
του κ.ν. 2190/1920
3.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 παράγραφος 4
του κ.ν. 2190/1920, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά κατά
το ποσό των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (252.000,45 €), ως
εξής:

α) κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (252.000,00 €), που αντιστοιχεί στο
ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούµενης Εταιρείας, που ανέρχεται σε
τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.200.000 €) ευρώ µειωµένο κατά ευρώ τρία
εκατοµµύρια εννιακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες (3.948.000,00 €) που αντιστοιχούν στη συµµετοχή
της Απορροφώσας Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούµενης Εταιρείας
και
β) κατά το ποσό των 45 λεπτών του ευρώ (0,45 €) µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από το
Αποθεµατικό της εταιρείας << Καταβεβληµένη ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
>>, για λόγους στρογγυλοποίησης .
3.4. Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει µετά τη
Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των δέκα τριών εκατοµµυρίων εφτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών

(13.752.000,45 €), διαιρούµενο σε δέκα εκατοµµύρια εκατόν

ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα εφτά (10.186.667) ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35 €) του ευρώ η κάθε µία.
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Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι µετοχές των Συγχωνευµένων
Εταιρειών και για το παραπάνω σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες µετοχές, που
θα ανταλλάσσονται µε τις µετοχές που κατέχουν οι µέτοχοι των Συγχωνευοµένων Εταιρειών που
δικαιούνται µετοχές, σύµφωνα µε τις παρακάτω αριθµητικές σχέσεις.

4.

ΣΧΕΣΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ

&

∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΣΤΟΥΣ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
4.1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.2166/93, ως δίκαιη και εύλογη σχέση
ανταλλαγής των µετοχών της Απορροφούµενης Εταιρείας προς τις µετοχές της Απορροφώσας
Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρµογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθµητική σχέση:
Α) Για τους µετόχους της Απορροφούµενης Εταιρείας

«ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»:
Κάθε µέτοχος της Απορροφουµένης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας, η οποία κατέχει 394.800
µετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσει 0,2280947187966680 παλιές µετοχές
της Απορροφουµένης προς µία (1,00) νέα µετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, που θα εκδοθούν
λόγω της Συγχώνευσης. ∆ηλαδή οι µέτοχοι της Απορροφουµένης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά
εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (110.480) νέες µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας µε
την ανταλλαγή των 25.200 παλιών µετοχών της Απορροφούµενης, ήτοι ποσοστό 1,085% επί του
συνόλου του µετά τη συγχώνευση µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.
Β) Για τους µετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:
Κάθε µέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανταλλάσει κάθε 0,9924389469327960 παλιές
µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας προς µία 1,00 νέα µετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας.
∆ηλαδή οι µέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν συνολικά δέκα εκατοµµύρια εβδοµήντα
έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα εφτά

(10.076.187) νέες µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας µε την

ανταλλαγή των συνολικά δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) παλιών µετοχών της Απορροφώσας
Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 98,915 % επί του συνόλου του µετά τη συγχώνευση µετοχικού κεφαλαίου
της Απορροφώσας Εταιρείας.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώµενης Εταιρείας έκριναν ως δίκαιη
και εύλογη σχέση αξιών της Απορροφώσας Εταιρείας προς την Απορροφώµενη.
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4.3. Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οι
Συγχωνευόµενες Εταιρείες ανέθεσαν στην «PKF Eυρωελεγκτική Α.Ε.» την αποτίµηση των
Συγχωνευοµένων Εταιρειών και τη γνωµοδότηση για το δίκαιο και εύλογο των προτεινόµενων
σχέσεων ανταλλαγής των µετοχών των Συγχωνευοµένων Εταιρειών.
4.4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα κρίνει την τύχη των κλασµατικών
υπολοίπων που τυχόν θα προκύψουν από την εν λόγω συγχώνευση και πάντα σε συµφωνία µε τις
ισχύουσες στο νόµο διατάξεις.
4.5. Η Απορροφώσα Εταιρεία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των µετόχων
της και των µετόχων της Απορροφούµενης Εταιρείας µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας της Ε.Χ.Α.Ε.
τις νέες µετοχές της βάσει των ως άνω σχέσεων ανταλλαγής αµέσως µετά την έγκριση της
συγχώνευσης από τις αρµόδιες εποπτεύουσες αρχές και την εισαγωγή αυτών στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ
Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι από την καταχώρηση της εγκριτικής
απόφασης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, οι µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που θα
πιστωθούν στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των µετόχων της Απορροφούµενης Εταιρείας µέσω της
αρµόδιας υπηρεσίας της Ε.Χ.Α.Ε. θα παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της
Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι οι νέες µετοχές θα δικαιούνται του µερίσµατος της οικονοµικής
χρήσης του 2015, εφόσον προκύψουν κέρδη και αποφασιστεί η διανοµή τους από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας που θα συνέλθει εντός του
ηµερολογιακού έτους 2016.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
6.1. Η Απορροφούµενη Εταιρεία θα µεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και
παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία µε βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία
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
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εµφανίζονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της Απορροφούµενης Εταιρείας και θα
περιγραφούν

λεπτοµερώς

στην

συµβολαιογραφική

πράξη

συγχώνευσης.

Επίσης,

η

Απορροφούµενη 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, τις
πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές καθώς και τα δικαιώµατα ή τις 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 Εταιρεία.
6.2. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η Απορροφούµενη Εταιρεία µετά την 30.06.2015, ηµεροµηνία
κατά την οποία σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, συντάχθηκε ο Ισολογισµός
Μετασχηµατισµού της, 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 Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

6.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια,
πλήρως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση στα δικαιώµατα, έννοµες σχέσεις και στις υποχρεώσεις
της Απορροφούµενης Εταιρείας 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 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.
2166/1993, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούµενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την
Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καµία άλλη διατύπωση µη επερχόµενης βίαιης διακοπής τους µε τη
συγχώνευση.
6.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφούµενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως
λυµένη, εξαφανιζόµενης της νοµικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, οι δε
µετοχές της δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωµα στους κατόχους τους παρά µόνο το δικαίωµα
ανταλλαγής τους µε τις νέες µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας.

Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.

σ. 19 / 20

7. ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
7.1. ∆εν υπάρχουν µέτοχοι της Απορροφούµενης Εταιρείας ή µέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας
που να έχουν ειδικά δικαιώµατα και προνόµια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων
πλην µετοχών.
7.2. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόµια υπέρ των µελών του ∆ιοικητικού 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.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1. Όλοι οι µέτοχοι των Συγχωνευόµενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωµα ένα µήνα τουλάχιστον
πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων τους που θα συγκληθούν για τη
λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των
Συγχωνευόµενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Κ.Ν.
2190/1920.
8.2. Η παρούσα συµφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές
Συνελεύσεις των Συγχωνευοµένων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούµενων σύµφωνα µε το
νόµο αδειών και εγκρίσεων των αρµοδίων αρχών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΚΝ 2190/1920
και στο Ν.2166/93.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται
νοµίµως από τους κατά το νόµο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευοµένων Εταιρειών.
Χαλάνδρι, 12-10-2015
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ
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