Περίληψη χεδίου ύμβαςησ υγχώνευςησ δια Απορρόφηςησ
τησ ανώνυμησ εταιρίασ με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»
από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»
Σύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920, τα
Διοικητικϊ Συμβούλια των ανωνύμων εταιριών α) «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» με ϋδρα ςτο δόμο Αθηναύων (οδόσ
Τζώρτζ 4) ελληνικό ανώνυμη εταιρύα, με αριθμό ΓΕΜΗ: 003546201000, η οπούα ςτη
ςυνϋχεια θα αποκαλεύται «Απορροφώςα» και β) «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» με ϋδρα ςτο δόμο Αθηναύων
(οδόσ Καραγεώργη Σερβύασ 6) ελληνικό ανώνυμη εταιρύα, με αριθμό ΓΕΜΗ
009313201000, η οπούα ςτη ςυνϋχεια θα αποκαλεύται «Απορροφώμενη», υπϋγραψαν
την 6η Αυγούςτου 2015 ςχϋδιο ςύμβαςησ ςυγχώνευςησ (το «χέδιο»), το οπούο
ακολούθωσ υποβλόθηκε από κϊθε μύα από τισ ωσ ϊνω αναφερόμενεσ εταιρεύεσ (οι
«υγχωνευόμενεσ Εταιρίεσ») ςτισ κατ’ ϊρθρο 69 παρ. 3 και 7β του κ.ν. 2190/1920
διατυπώςεισ δημοςιότητασ δια τησ καταχωρόςεώσ του ςτο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
δυνϊμει των υπ’αριθμόν 87876/28.8.2015 και 65888/01.09.2015 Ανακοινώςεων.
Εν περιλόψει, οι όροι του Σχεδύου ϋχουν ωσ ακολούθωσ:
Η ςυγχώνευςη γύνεται ςύμφωνα με τα ϊρθρα 69 επ. του κ.ν. 2190/20 και των ϊρθρων
1-5 του Ν. 2166/1993, όπωσ ιςχύουν (η υγχώνευςη).
1. Το μετοχικό κεφϊλαιο τησ Απορροφώςασ ανϋρχεται ςε 42.222.000,00 ευρώ,
διαιρούμενο ςε 14.074.000 κοινϋσ ονομαςτικϋσ με ψόφο μετοχϋσ, με ονομαςτικό αξύα 3
ευρώ η κϊθε μύα.
2. Το μετοχικό κεφϊλαιο τησ Απορροφώμενησ ανϋρχεται ςε 765.193.316,00 ευρώ
διαιρούμενο ςυνολικϊ ςε 187.949.678 κοινϋσ ονομαςτικϋσ μετϊ ψόφου μετοχϋσ,
ονομαςτικόσ αξύασ 4,00 ευρώ εκϊςτη και 3.348.651 κοινϋσ εξαγορϊςιμεσ μετϊ ψόφου
μετοχϋσ, ονομαςτικόσ αξύασ 4,00 ευρώ εκϊςτη και εύναι ολοςχερώσ καταβεβλημϋνο.
3. Με την ολοκλόρωςη τησ Συγχώνευςησ το ανωτϋρω μετοχικό κεφϊλαιο τησ
Απορροφώςασ θα αυξηθεύ κατϊ το ποςό των ευρώ 765.193.317,00 μϋςω τησ ϋκδοςησ
255.064.439 κοινών, ονομαςτικών, μετϊ ψόφου μετοχών ονομαςτικόσ αξύασ €3,00.
4. Αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ Συγχώνευςησ, το Διοικητικό Συμβούλιο τησ
Απορροφώςασ θα προβεύ ςε κϊθε αναγκαύα ενϋργεια, ώςτε οι μετοχϋσ τησ
Απορροφώςασ που θα προκύψουν από τη Συγχώνευςη και κατανϋμονται ςτουσ
δικαιούχουσ μετόχουσ να ειςαχθούν προσ διαπραγμϊτευςη ςτην Αγορϊ Αξιών του
Χρηματιςτηρύου Αθηνών και να πιςτωθούν ςύμφωνα με το νόμο ςτουσ λογαριαςμούσ
Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων εντόσ των νομύμων προθεςμιών βϊςει ςχετικού
μητρώου κατανομόσ και ςύμφωνα με διατυπώςεισ που τα αρμόδια όργανα θα ορύςουν.
Οι δικαιούχοι μϋτοχοι θα ενημερωθούν όπωσ προβλϋπει ο νόμοσ.
5. Η οριςτικό απόφαςη επύ τησ Συγχώνευςησ θα ληφθεύ από τα αρμόδια όργανα (ότοι,
τισ Γενικϋσ Συνελεύςεισ) των Συγχωνευόμενων Εταιριών ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ.
1 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχύει. Οι ωσ ϊνω αποφϊςεισ των Γενικών Συνελεύςεων
των Συγχωνευόμενων Εταιριών, η οριςτικό ςύμβαςη ςυγχώνευςησ, η οπούα θα
περιβληθεύ τον τύπο του ςυμβολαιογραφικού εγγρϊφου, καθώσ και η εγκριτικό
απόφαςη τησ αρμόδιασ αρχόσ για τη Συγχώνευςη των Συγχωνευόμενων Εταιριών
υποβϊλλονται, κατϊ ϊρθρο 74 παρ.1 του κ.ν.2190/1920, ςτισ διατυπώςεισ

δημοςιότητασ του ϊρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 όπωσ ιςχύει, για κϊθε μύα από τισ
Συγχωνευόμενεσ Εταιρύεσ. Η Συγχώνευςη θεωρεύται ςυντελεςθεύςα, κατϊ ϊρθρο 75
παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, από την καταχώρηςη ςτο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (το
«Γ.Ε.ΜΗ») τησ εγκριτικόσ απόφαςησ του Υπουργεύου Οικονομύασ, Υποδομών, Ναυτιλύασ
και Τουριςμού για τη Συγχώνευςη.
6. Από την επόμενη μϋρα του Ιςολογιςμού Μεταςχηματιςμού (ϊρθρο 2 παρ. 1 ν.
2166/1993), δηλαδό από 1.2.2015 και μϋχρι την ημερομηνύα ολοκλόρωςησ τησ
Συγχώνευςησ, όλεσ οι πρϊξεισ και ςυναλλαγϋσ τησ Απορροφώμενησ θεωρούνται από
λογιςτικό ϊποψη ότι γύνονται για λογαριαςμό τησ Απορροφώςασ και τα ποςϊ αυτών
μεταφϋρονται με ςυγκεντρωτικό εγγραφό ςτα βιβλύα τησ. Τα δε οικονομικϊ
αποτελϋςματα που θα προκύψουν κατϊ το παραπϊνω χρονικό διϊςτημα θα
θεωρούνται ωσ αποτελϋςματα τησ Απορροφώςασ (κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο
75 του κ.ν. 2190/1920 και ςτο ϊρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993) και θα ωφελούν ό θα
βαρύνουν αποκλειςτικϊ και μόνο την Απορροφώςα. Ομούωσ όλεσ οι ςυμφωνύεσ και
δικαιοπραξύεσ που γύνονται κατϊ το πιο πϊνω χρονικό διϊςτημα με κϊθε τρύτο φυςικό ό
νομικό πρόςωπο ςτο όνομα τησ Απορροφώμενησ ςυνεχύζονται από την Απορροφώςα
με τουσ ύδιουσ όρουσ και ςυμφωνύεσ.
7. Δεν υπϊρχουν μϋτοχοι ό κϊτοχοι ϊλλων τύτλων τησ Απορροφώμενησ οι οπούοι να
ϋχουν ειδικϊ δικαιώματα ό προνόμια, πλην αυτών, τα κυριότερα των οπούων εν
περιλόψει και ενδεικτικϊ αναφϋρονται ςτο Σχϋδιο, για την Εθνικό Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ
Α.Ε. (εφεξόσ, η «ΕΣΕ») και την Invel Real Estate Netherlands II B.V. (εφεξόσ, η «Invel»)
ςύμφωνα με την από 30.12.2013 Σύμβαςη Μετόχων που ϋχουν ςυνϊψει η ETE και η
Invel, όπωσ ιςχύει, μετϊ την τροποπούηςη τησ (εφεξόσ, η «υμφωνία Μετόχων»).
8. Για τα μϋλη των Διοικητικών Συμβουλύων και τουσ τακτικούσ ελεγκτϋσ των
Συγχωνευόμενων Εταιριών, δεν προβλϋπονται από το καταςτατικό τουσ ό από
αποφϊςεισ των Γενικών Συνελεύςεων των μετόχων τουσ, ιδιαύτερα πλεονεκτόματα,
ούτε τουσ παρϋχονται τϋτοια πλεονεκτόματα με το Σχϋδιο.
9. Οι όροι του Σχεδύου ςυμφωνόθηκαν από τα ςυμβαλλόμενα μϋρη, ςύμφωνα με ειδικϋσ
αποφϊςεισ των Διοικητικών Συμβουλύων των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Η οριςτικό
απόφαςη επύ τησ Συγχώνευςησ θα ληφθεύ από τισ Γενικϋσ Συνελεύςεισ των μετόχων
των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Για την Απορροφώςα

Για την Απορροφώμενη

