ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όως νόµιµα εκροσωούνται εδώ,
αοφάσισαν δυνάµει των αό 30/3/2015 σχετικών αοφάσεων των
∆ιοικητικών Συµβουλίων τους να συγχωνευθούν µε αορρόφηση της ρώτης
Α.Ε. αό την δεύτερη Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και
εόµενα του Κ.Ν.2190/1920 , όως ισχύει , σε συνδυασµό µε τις ευεργετικές
διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όως ισχύει, και µε ισολογισµό
µετασχηµατισµού αυτόν ου θα συνταχθεί µε ηµεροµηνία 31/3/2015.
Οι ειµέρους όροι του ως άνω εταιρικού µετασχηµατισµού έχουν ως εξής :
1. AΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Mορφή: Ανώνυµη Εταιρεία
Eωνυµία: SEAFARM IONIAN A.E
Mετοχικό κεφάλαιο: 12.952.331,20
Aριθµός µετοχών: 32.380.828
Ονοµαστική Αξία µετοχής: 0,40 ΕΥΡΩ
AΡ.ΓΕΜΗ.: 605401000
ΑΡ.ΜΑΕ: 20391/04/Β/89:240(06)
Εδρα: Κορωί Αττικής
2. AΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Mορφή: Ανώνυµη Εταιρεία
Eωνυµία: ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Mετοχικό κεφάλαιο: 77.709.145,80
Aριθµός µετοχών: 259.030.486
Ονοµαστική Αξία µετοχής: 0,30 EΥΡΩ
AΡ.ΓΕΜΗ : 7852901000
Έδρα: Κορωί Αττικής
Σηµειώνεται ότι έως 3/5/2015 το µετοχικό κεφάλαιο της Αορροφώσας
εταιρείας ανερχόταν στο οσό των 85.354.185,02 Ευρώ διαιρούµενο σε
63.697.153 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,34 ΕΥΡΩ εκάστη.
Με την Α’ Εαναλητική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρείας της 4ης Μαΐου 2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε
κατά το οσό των ΕΥΡΩ 66.245.039,12, µε σκοό το σχηµατισµό ισόοσου
ειδικού αοθεµατικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ. 4α του άρθρου 4 του
Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, µε µείωση της υφιστάµενης ονοµαστικής αξίας της
µετοχής αό ΕΥΡΩ 1,34 σε ΕΥΡΩ 0,30 ανά µετοχή. Συνεεία της ως άνω
µείωσης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατήλθε σε ΕΥΡΩ 19.109.145,90,

διαιρούµενο σε 63.697.153 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
0,30 ευρώ η κάθε µία.
Στην συνέχεια µε αόφαση της ίδιας Α’ Εαναλητικής Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 4ης Μαΐου 2015, το µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το οσόν των ΕΥΡΩ. 58.599.999,90, µε
έκδοση 195.333.333 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, µε
ονοµαστική αξία ΕΥΡΩ 0,30 και µε τιµή διάθεσης ΕΥΡΩ 0,30, ανά µετοχή. Η
εν λόγω αύξηση ραγµατοοιήθηκε µε εισφορά χρηµατικών ααιτήσεων των
δανειστών της Εταιρείας, ου συµµετείχαν στην αό 24.3.2015 Συνοτική
Συµφωνία Αµοιβαίας Κατανόησης ερί αναδιάρθρωσης των δανειακών
υοχρεώσεων της εταιρείας και υό τους όρους και τις ροϋοθέσεις αυτής
και µε κατάργηση του δικαιώµατος ροτίµησης των αλαιών µετόχων.
Συνεώς το µετοχικό κεφάλαιο της Αορροφώσας εταιρείας ανέρχεται σε
ΕΥΡΩ 77.709.145,80 διαιρούµενο σε 259.030.486 ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µία.
Οι µετοχές της αορροφώσας εταιρείας
διαραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
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1. Η ανώνυµη εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής
αορροφώσα εταιρία) και η ανώνυµη εταιρία SEAFARM IONIAN A.E
(εφεξής αορροφωµένη εταιρία ) συγχωνεύονται µε αορρόφηση της
δεύτερης αό την ρώτη, δυνάµει του αό 31/3/2015 ισολογισµού
µετασχηµατισµού της Αορροφώµενης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 68 και εόµενα του Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993, ως
ισχύουν σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν, στους όρους, διατυώσεις και
ροϋοθέσεις των οοίων υοβάλλονται.
2.Η συγχώνευση των δύο εταιριών (εφεξής οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες)
διενεργείται µε την ενοοίηση των στοιχείων του ενεργητικού και αθητικού
των συγχωνευόµενων εταιριών, ως αυτά εµφανίζονται στους συνταχθέντας
αό 31/3/2015 οικείους ισολογισµούς µετασχηµατισµού λέον των
αυξοµειώσεων κεφαλαίου της Αορροφώσας ου αναφέρονται ανωτέρω, τα
δε στοιχεία της Αορροφωµένης Εταιρίας µεταφέρονται ως στοιχεία
ισολογισµού της Αορροφώσας Εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας συγχωνεύσεως, η αορροφώµενη εταιρία λύεται και αύει να
υφίσταται, το δε σύνολο της εριουσίας της (ενεργητικό και αθητικό)
µεταβιβάζεται στην Αορροφώσα Εταιρία, η οοία εφεξής υοκαθίσταται
αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύωση , λόγω καθολικής διαδοχής, σε όλα τα
δικαιώµατα, ααιτήσεις και υοχρεώσεις της Αορροφωµένης Εταιρίας.
Όου κατά νόµο ααιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυώσεων για τη
µεταβίβαση στην Αορροφώσα Εταιρία των εριουσιακών στοιχείων της

αορροφωµένης, οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες αναλαµβάνουν µε το αρόν
την εακριβή τήρησή τους.
3. Η Αορροφώσα εταιρεία δεν θα εκδώσει νέες µετοχές α) κατά το ισχύον
οσοστό της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της Αορροφώµενης
εταιρείας, ήτοι κατά οχτώ εκατοµµύρια εξακόσιες ενήντα µία χιλιάδες
ογδόντα µία (8.651.081 ) µετοχές , της Αορροφώµενης. Οι οχτώ εκατοµµύρια
εξακόσιες ενήντα µία χιλιάδες ογδόντα µία ( 8.651.081 ) µετοχές της
Αορροφώµενης ου ανήκουν στην Αορροφώσα, µε την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως µη έχουσες λέον καµία αξία, β ) κατά
σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα εννέα (42.889) ίδιες µετοχές της
Αορροφώµενης. Οι µετοχές αυτές ακυρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 16 και 75 αρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
Σύµφωνα µε τις ροαναφερθείσες διατάξεις και µετά την ακύρωση λόγω
συγχώνευσης και σύγχυσης των οκτώ εκατοµµυρίων εξακοσίων ενενήντα
τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα ( 8.693.970) µετοχών, το κεφάλαιο
της Αορροφώσας εταιρείας, ύψους ΕΥΡΩ 77.709.145,80 διαιρούµενο σε
259.030.486, άϋλες, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας
ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη διαµορφώνεται κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως
ως κάτωθι:
α) αυξάνεται κατά το οσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της
Αορροφώµενης εταιρεία ύψους 9.474.743,20 ΕΥΡΩ µετά την σύγχυση.
β) Αυξάνεται κατά το οσό των 0,20 ευρώ µε κεφαλαιοοίηση αοθεµατικών
της αορροφώσας για λόγους στρογγυλοοίησης αό τον λογαριασµό
«∆ιαφορές αό την έκδοση µετοχών υέρ το άρτιο»
Κατόιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Αορροφώσας εταιρείας θα
ανέλθει στο συνολικό οσό των ογδόντα ετά εκατοµµυρίων εκατόν ογδόντα
τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ΕΥΡΩ και είκοσι λετών
(87.183,889,20) διαιρούµενο σε διακόσια ενενήντα εκατοµµύρια εξακόσιες
δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τέσσερις (290.612.964) κοινές ονοµαστικές
µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη, τις οοίες οι
µέτοχοι της Αορροφώσας και της Αορροφώµενης θα λαµβάνουν σύµφωνα
µε τα ροβλεόµενα κατωτέρω στην αράγραφο 4.
4. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των συµβαλλοµένων στο αρόν εταιρειών, αφού
έλαβαν υόψη τους τα αραάνω έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών
Αορροφώσας Α.Ε. ρος Αορροφώµενη Α.Ε. ίση µε 16,635 ρος 1 ριν την
ααλοιφή της συµµετοχής της Αορροφώσας Α.Ε. στην Αορροφώµενη Α.Ε.
Η εν λόγω σχέση αξιών θα διαµορφωθεί σε 22,741 ρος 1 µετά την ααλοιφή
της συµµετοχής της Αορροφώσας στην Αορροφώµενη.
Ως εκ τούτου, θα ροταθεί ρος την Γενική Συνέλευση των µετόχων της
εταιρείας να εφαρµοσθεί στη σχέση ανταλλαγής των µετοχών η ακόλουθη
αριθµητική σχέση:
Α) Για τους µετόχους της Αορροφώµενης Α.Ε.
Οι µέτοχοι της αορροφώµενης Α.Ε. θα ανταλλάσσουν 1 (µια) κατεχόµενη
µετοχή αυτής ονοµαστικής αξίας 0,40 ευρώ, µε 0,5167857101 άυλη κοινή
ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της αορροφώσας Α.Ε. ονοµαστικής αξίας

0,30 Ευρώ. ∆ηλαδή θα λάβουν συνολικά δώδεκα εκατοµµύρια διακόσιες
σαράντα µία χιλιάδες τριάντα (12.241.030) ονοµαστικές µετά ψήφου άϋλες
µετοχές της αορροφώσας Α.Ε. ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ.
Β) Για τους µετόχους της Αορροφώσας Α.Ε.
Οι µέτοχοι της αορροφώσας Α.Ε. θα ανταλλάξουν τις διακόσια ενήντα
εννέα εκατοµµύρια τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι ( 259.030.486)
αλαιές µετοχές τους µε διακόσια εβδοµήντα οκτώ εκατοµµύρια τριακόσιες
εβδοµήντα µία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις ( 278.371.934) νέες
µετοχές. Σχέση ανταλλαγής 1 αλαιά ρος 1,0746686149 νέες µετοχές (1:
1,0746686149) .
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την, υό αράγρ. 3 του
αρόντος, συνολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Αορροφώσας
Α.Ε., η σχέση συµµετοχής των µετόχων των Συγχωνευοµένων Εταιριών στο εκ
της συγχώνευσης διαµορφούµενο νέο µετοχικό κεφάλαιο της Αορροφώσας
Α.Ε. θα είναι: 95,7878582457% (µέτοχοι της Αορροφώσας Εταιρείας) και
4,212141754% (µέτοχοι της Αορροφώµενης Α.Ε.).
Τοιουτοτρόως, στο νέο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ύψους ογδόντα ετά
εκατοµµυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα
ΕΥΡΩ και είκοσι λετών (87.183,889,20) της Αορροφώσας Α.Ε., διαιρούµενο
σε διακόσια ενενήντα εκατοµµύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες
εξήντα τέσσερις (290.612.964) κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άϋλες
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, θα αντιστοιχούν στους µετόχους, της
µεν Αορροφώσας Α.Ε διακόσια εβδοµήντα οκτώ εκατοµµύρια τριακόσιες
εβδοµήντα µία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις ( 278.371.934), της δε
Αορροφώµενης Α.Ε δώδεκα εκατοµµύρια διακόσιες σαράντα µία χιλιάδες
τριάντα (12.241.030), κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άϋλες µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.
Η διαφορά ου θα ροκύψει αό την αξία αγοράς των µετοχών ου κατέχει η
Αορροφώσα στο µετοχικό κεφάλαιο της Αορροφώµενης οσού
13.779.179,50 και την σηµερινή ονοµαστικής αξίας των ως άνω µετοχών οσού
3.460.432,40, ήτοι το οσό των ευρώ δέκα εκατοµµυρίων τριακοσίων δέκα
οκτώ χιλιάδων ετακοσίων σαράντα ετά και δέκα λετών (10.318.747,10 )
και β) η διαφορά της αξίας αγοράς των µετοχών της ίδιας συµµετοχής (ίδιες
µετοχές) της Αορροφώµενης οσού ευρώ 74.243,20 και την σηµερινή
ονοµαστική αξία των ως άνω µετοχών οσού ευρώ 17.155,60 ήτοι η αξία
οσού ευρώ ενήντα ετά χιλιάδων ογδόντα ετά και εξήντα λετών (
57.087,60€) , κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα στην αράγραφο 3, θα αχθούν
σε λογαριασµό ενεργητικού «υεραξία αό συγχώνευση εταιρείας» Τυχόν
κλασµατικά υόλοια ου θα ροκύψουν θα διατεθούν µε αόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Αορροφώσας εταιρείας ου θα
εγκρίνει τη συγχώνευση, ροτείνεται δε να αοφασίσει η εν λόγω γενική
συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αορροφώσας
εταιρείας να αοφασίσει σχετικά, κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας.

5.Η ίστωση των λογαριασµών αϋλων τίτλων των µετόχων της
Αορροφωµένης Εταιρείας µε τις µετοχές της Αορροφώσας θα διενεργηθεί
δυνάµει σχετικού µητρώου κατανοµής και σύµφωνα µε διατυώσεις ου τα
αρµόδια όργανα θα ορίσουν για τους µετόχους.
6. Οι µετοχές ου θα εκδοθούν στους µετόχους της αορροφούµενης
εταιρείας, θα αρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωµα συµµετοχής στα
κέρδη της εταιρείας µας αό του ρώτου ισολογισµού του κλειοµένου µετά
την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, ήτοι αό τα κέρδη ου θα ροκύψουν
κατά το κλείσιµο του ισολογισµού της 31/12/2015.
7.Αό την εόµενη ηµέρα την κατάρτισης του ισολογισµού µετασχηµατισµού
της Αορροφώµενης, ήτοι αό την 1η Αριλίου 2015, όλες οι ράξεις ου η
Αορροφωµένη διενεργεί λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασµό της
Αορροφώσης Εταιρείας, στα βιβλία της οοίας τα σχετικά οσά
µεταφέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή µετά την καταχώρηση της
εγκριτικής αοφάσεως της συγχωνεύσεως στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
8. Η συγχώνευσης ολοκληρώνεται και θεωρείται συντελεσθείσα αό την
ηµεροµηνία καταχωρίσεως στο Γενικό Εµορικό Μητρώο της εγκριτικής
αοφάσεως της αρµόδιας Αρχής για τη συγχώνευση των αραάνω
Ανωνύµων Εταιριών, µαζί µε την οριστική Σύµβαση Συγχωνεύσεως ου θα
υογραφεί ενώιον Συµβολαιογράφου.
9. Αό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Αορροφώσα εταιρεία
υοκαθίσταται αυτοδίκαια, λήρως και χωρίς καµία άλλη διατύωση στα
δικαιώµατα, έννοµες σχέσεις και στις υοχρεώσεις της Αορροφώµενης
εταιρείας και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και
γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήµατος της
υεραξίας ου τυχόν ροκύψει ή φόρο µεταβίβασης ακινήτων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2166/1993, οι δε τυχόν δίκες της
Αορροφώµενης εταιρείας θα συνεχίζονται αό την Αορροφώσα Εταιρεία
χωρίς καµία άλλη διατύωση µη εερχοµένης βίαιης διακοής τους µε τη
συγχώνευση.
10. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Αορροφώµενη εταιρεία
θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα, εξαφανιζοµένης της νοµικής της
ροσωικότητας χωρίς να ααιτείται εκκαθάριση, οι δε µετοχές της δεν
αρέχουν κανένα άλλο δικαίωµα στους κατόχους τους αρά µόνο το
δικαίωµα ανταλλαγής τους µε τις νέες µετοχές της Αορροφώσας.
11. ∆εν υφίστανται µέτοχοι των συγχωνευοµένων εταιρειών ου έχουν ειδικά
δικαιώµατα και ρονόµια λην µετοχών, ούτε τα ρόσωα αυτά είναι
κάτοχοι άλλων τίτλων, λην των τίτλων οµολογιών ου ήδη κατέχουν οι
Τράεζες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK ERGASIAS
A.E. εκ του υφιστάµενου Μετατρέψιµου σε µετοχές Οµολογιακού ∆ανείου της

Αορροφώσας αρχικής εκδόσεως 7/2007, και των τίτλων οµολογιών εκ του
α) Προγράµµατος Έκδοσης Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου και Σύµβασης
Κάλυψης, Ορισµού ∆ιαχειριστή Πληρωµών και Εκροσώου των
Οµολογιούχων της 17ης Σετεµβρίου 2015 οσού µέχρι €58.232.509,00, β)
Προγράµµατος Έκδοσης Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου και Σύµβασης
Κάλυψης, Ορισµού ∆ιαχειριστή Πληρωµών και Εκροσώου των
Οµολογιούχων της 17 ης Σετεµβρίου 2015 οσού µέχρι €4.883.000,00, γ)
Προγράµµατος Έκδοσης Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου και Σύµβασης
Κάλυψης, Ορισµού ∆ιαχειριστή Πληρωµών και Εκροσώου των
Οµολογιούχων της 17ης Σετεµβρίου 2015 οσού µέχρι €31.450.000,00 και δ)
Προγράµµατος Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου και Σύµβασης
Κάλυψης, Ορισµού ∆ιαχειριστή Πληρωµών και Εκροσώου των
Οµολογιούχων της 17ης Σετεµβρίου 2015 οσού µέχρι €29.466.293 ου θα
κατέχουν οι Τράεζες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. , ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙCA BANK A.T.E. σύµφωνα µε την
υλοοιούµενη Συνοτική Συµφωνία Αµοιβαίας Κατανόησης ου υεγράφη
µεταξύ της Αορροφώσας και των ως άνω Πιστωτριών Τραεζών, και οι
οοίες κατά τον χρόνο υοβολής του αρόντος σχεδίου ρος έγκριση αό τα
αρµόδια εταιρικά όργανα, αναµένεται να έχουν καταστεί ήδη µέτοχοι της
Αορροφώσας εταιρείας δεδοµένης της ήδη ιστοοιηθείσας αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοοίηση µέρους των
ααιτήσεών τους.
12.Ιδιαίτερα λεονεκτήµατα για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευοµένων Εταιρειών δεν ροβλέονται
αό τα καταστατικά τους ή τις αοφάσεις των γενικών συνελεύσεων, ούτε
ρονόµια αραχωρούνται εκ της αρούσης συγχωνεύσεως .
13.Οι αοφάσεις των Συγχωνευόµενων Εταιριών, µαζί µε την οριστική
Σύµβαση
Συγχωνεύσεως
ου
θα
εριληφθεί
τον
τύο
του
συµβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική αόφαση της
συγχωνεύσεως, θα υοβληθούν στις διατυώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β
κ.ν. 2190/1920 αό εκάστη των Συγχωνευόµενων Εταιριών.
14.Οι συµβαλλόµενες στο αρόν εταιρίες, νοµίµως εκροσωούµενες,
συµφώνησαν στους όρους του Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως, οι οοίοι
τελούν υό την αίρεση της έγκρισης αό τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων
των συγχωνευόµενων εταιρειών, των Συνελεύσεων των οµολογιούχων
δανειστών εκ των µετατρέψιµων σε µετοχές οµολογιακών δανείων ου έχει
εκδώσει η αορροφώσα εταιρεία και την λήψη των ααιτούµενων, κατά

κείµενη νοµοθεσία, οριζόµενων αδειών, εγκρίσεων και την τήρηση όλων των
λοιών νοµίµων διαδικασιών και διατυώσεων.
15. Όλοι οι µέτοχοι των συγχωνευόµενων εταιρειών θα έχουν το δικαίωµα ένα
µήνα τουλάχιστον ριν αό την συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των
µετόχων ου θα συγκληθούν για την λήψη αόφασης εί του σχεδίου
σύµβασης συγχώνευσης , να λάβουν γνώση, στην έδρα των συγχωνευοµένων
εταιρειών, των εγγράφων ου ροβλέονται στο άρθρο 73 αρ.1 του
Κ.Ν.2190/1920.
Σε ιστοοίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το αρόν Σχέδιο Συµβάσεως
Συγχωνεύσεως της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
µε αορρόφηση της SEA FARM IONIAN ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
υογράφεται νοµίµως αό τους εκροσώους έκαστης των συµβαλλόµενων
Εταιριών.

ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 29.10.2015

