ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
των ανωνύμων εταιρειών
«ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και «PAΔIOΦΩNIKEΣ KAI THΛEΠIKOINΩNIAKEΣ
EΠIXEIPHΣEIΣ ANΩNYMH EMΠOPIKH ETAIPΕIA»

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών: α) «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» (στο
εξής και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»), που εδρεύει στο Ν. Φάληρο (Εθνάρχου Μακαρίου & Φαληρέως 2),
αρ. ΓΕΜΗ 44884407000 και β) «PAΔIOΦΩNIKEΣ KAI THΛEΠIKOINΩNIAKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
ANΩNYMH EMΠOPIKH ETAIPΕIA» (στο εξής και «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ»), που εδρεύει στο Ν.
Φάληρο, (Εθνάρχου Μακαρίου & Φαληρέως 2) αρ. ΓΕΜΗ 44395107000, γνωστοποιούν την
ακόλουθη περίληψη του από 21.7.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσής τους.

1. Η συγχώνευση πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του Ν. 2166/
1993 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 68 §2 και 69 έως 77Α του Κ.Ν.2190/1920,
με απορρόφηση

της εταιρείας «PAΔIOΦΩNIKEΣ» (απορροφώμενη) από την εταιρεία

«ΕΙΔΗΣΕΙΣ» (απορροφώσα), βάσει οικονομικών στοιχείων (ισολογισμός μετασχηματισμού)
της 31.12. 2014

2. Η απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και
παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, βάσει της περιουσιακής καταστάσεώς της που
φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2014 και όπως αυτή η περιουσία θα
διαμορφωθεί μέχρις ότου νομίμως ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Η απορροφώσα εταιρεία
θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού
στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας.

3. Η πρώτη (απορροφώσα) εταιρεία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ» έχει σήμερα μετοχικό κεφάλαιο σαράντα
πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€45.260.000), ολοσχερώς
καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (452.600)
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100) ευρώ έκαστη, ενώ ή δεύτερη
(απορροφώμενη) εταιρεία «PAΔIOΦΩNIKEΣ» έχει σήμερα μετοχικό κεφάλαιο δέκα έξι
εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€

16.942.750), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες
ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (1.694.275) κοινές, ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που θα προκύψει από την συγχώνευση θα ανέλθει
στο ποσό των € 16.942.750,00 (νέο μετοχικό κεφάλαιο), που είναι το μετοχικό κεφάλαιο της
απορροφώμενης , διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες
διακόσιες εβδομήντα πέντε (1.694.275) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
Δέκα Ευρώ (10 €) έκαστη. Διευκρινίζεται ότι η αξία της συμμετοχής της απορροφώμενης
στην απορροφώσα, δηλαδή ποσό € 11.100.000,00 θα διαγραφεί λόγω σύγχυσης με το
ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της απορροφώμενης στο μετοχικό κεφάλαιο της
απορροφώσας, δηλαδή με ποσό € 45.260.000,00 και η διαφορά θα εμφανιστεί στην
καθαρή θέση σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού.

5. Δεδομένου ότι η η απορροφώμενη («PAΔIOΦΩNIKEΣ») κατέχει το 100% των μετοχών της
απορροφώσας («ΕΙΔΗΣΕΙΣ») κι ότι η «PAΔIOΦΩNIKEΣ» έχει τρεις (3) μετόχους, οι μέτοχοι
αυτοί της «PAΔIOΦΩNIKEΣ» θα καταστούν μέτοχοι της απορροφώσας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ» μετά την
ολοκλήρωση της παρούσας συγχώνευσης και θα αναλάβουν δωρεάν και κατά την αναλογία
του έκαστος το σύνολο των 1.694.275 κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη, που θα αντιστοιχούν στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της
«ΕΙΔΗΣΕΙΣ» μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

6. Από την 1.1.2015, επομένη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού, βάσει των
οικονομικών στοιχείων του οποίου πραγματοποιείται η απορρόφηση, και μέχρις ότου
ολοκληρωθεί η συγχώνευση όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφωμένης εταιρείας
θεωρείται από λογιστικής άποψης ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας και τα
οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα
βαρύνουν αποκλειστικώς και μόνο αυτή (απορροφώσα) σύμφωνα με το άρθρο 69 § 2ε του
Κ.Ν. 2190/20.

7. Μέτοχοι της απορροφώμενης που να έχουν ειδικά δικαιώματα δεν υπάρχουν, ούτε
κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

2

8. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των μελών ΔΣ και των τακτικών ελεγκτών των συγχωνευομένων
δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά τους ή από τις αποφάσεις των Γ.Σ. αυτών ούτε
παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχωνεύσεως.

9. Από την ημερομηνία ολοκληρώσεως της συγχώνευσης η απορροφώσα («ΕΙΔΗΣΕΙΣ»)
αυτοδικαίως και κατά νόμον υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις
έννομες σχέσεις της απορροφωμένης («PAΔIOΦΩNIKEΣ»), η δε μεταβίβαση αυτή
εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

3

