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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

1) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»   και τον 

διακριτικό τίτλο «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»  με αριθμό   ΓΕΜΗ       44347007000, 

 (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

ΚΑΙ 

2) «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ (BAU MARKET) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»  και το διακριτικό τίτλο «BAU MARKET Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ     122423107000 

(ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

(κατ’ εφαρμογή του ν. 2166/1993 και του ν. 4601/2019). 

Στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα την  20/12/2021, ημέρα Δευτέρα μεταξύ  των ακόλουθων κεφαλαιουχικών 

εταιρειών: 

 Ι. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»   και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο 

Αγίου Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού Επιδαύρου 5, με ΑΦΜ  094173316 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  και αριθμό 

ΓΕΜΗ  44347007000  και εκπροσωπείται στο παρόν από τον Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου,  σύμφωνα με 

το από 16/12/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας.  

 ΚΑΙ 

ΙΙ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ (BAU MARKET) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,   και τον διακριτικό τίτλο «BAU MARKET 

Α.Ε.»  η οποία εδρεύει στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, στο 17  χιλ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ,  με  ΑΦΜ   082902380 της 

Δ Ο Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών,   και  αριθμό ΓΕΜΗ   122423107000,  και εκπροσωπείται στο παρόν από τον   κ. 

Δημήτριο Μαθιό του Νικολάου  σύμφωνα  με το από  16/12/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ανωτέρω εταιρίας.  

Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τους κ.κ.  Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου και Δημήτριο Μαθιό 

του Νικολάου, αντίστοιχα,   ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση, με απορρόφηση της δεύτερης 

εταιρείας  από την πρώτη. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες συντάσσουν 

το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον ν. 4601/2019 και τον Ν. 2166/1993, όπως ισχύει με τους 

ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους: 



 1. Απορροφώσα    εκ των ως άνω είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία   «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»   και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΘΙΟΣ 

ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» 

 Aπορροφώμενη  είναι η ανώνυμη  εταιρεία με την επωνυμία  «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ (BAU MARKET) ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,   και τον διακριτικό τίτλο «BAU 

MARKET Α.Ε.»   

2. Οι ως άνω συγχωνευόμενες εταιρείες αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της απορροφωμένης  

από την απορροφώσα κατ’ εφαρμογή της δυνατότητας που παρέχει ο νόμος 2166/1993, σύμφωνα με τη 

διαδικασία των άρθρων 7-21, 35 και 39- 41 Ν. 4601/2019, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν 

λόγω συγχώνευση για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δεδομένου η εν λόγω συγχώνευση θα συνεισφέρει στην 

απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου επιχειρήσεων ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ. 

 Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως,  

η κεντρικοποίηση λειτουργιών, η βελτοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη 

διαχείριση κόστους. Ειδικότερα η εν λόγω συγχώνευση  και ενοποίηση των  επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων  των Συγχωνευομένων  εταιρειών,  αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση 

και την ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών, μέσω της πιο αποδοτικής διεξαγωγής 

από την ίδια την απορροφώσα, της δραστηριότητας της Απορροφουμένης δεδομένου ότι η πρώτη διαθέτει 

αναλογούντες πόρους, οργάνωση και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος. 

Επίσης  η κατά τα ανωτέρω απλοποίηση της υφιστάμενης δομής και η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων, 

εντάσσεται στο πλαίσιο και συμβάλλει στην γενικότερη προσπάθεια επαύξησης της παραγωγικότητας και 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας κατά τις απαιτήσεις της υφιστάμενης αγοράς. Τέλος, με το σκοπούμενο 

μετασχηματισμό θα επαυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης η 

οποία απαιτείται για τη περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της απορροφώσας Εταιρείας. 

Επίσης, με τις από  16/12/2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, 

παρασχέθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια προς τους κ.κ. Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου  για την   

Απορροφώσα, και προς τον κ.κ.  Δημήτριο Μαθιό του Νικολάου για την  απορροφώμενη, η ειδική εντολή και 

εξουσιοδότηση,  να διεξάγουν τις σχετικές διαδικασίες της συγχώνευσης, να συντάξουν και 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 Εταιρειών, εφόσον 

αυτό απαιτηθεί,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ενημερώσουν τους μετόχους των 

Συγχωνευόμενων Εταιρειών ότι έχουν τεθεί στη διάθεσή τους τα έγγραφα του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 

στην έδρα εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, 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 εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της 



Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια 

εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. 

 3. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με: (α) Τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 35 και 39-41 του 

Ν.4601/2019 όπως ισχύει, και (β) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απογραφή των 

στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό  Μετασχηματισμού με 

ημερομηνία 31.12.2021,  που  θα συνταχθεί από την απορροφώμενη εταιρεία  τίτλο «BAU MARKET 

Α.Ε.» , για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφωμένης  μεταφέρονται 

ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας.  

Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού της απορροφώμενης Εταιρείας  θα χρησιμοποιηθεί   ο ισολογισμός με 

ημερομηνία 31.12.2021. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού 

Μετασχηματισμού της απορροφώμενης Εταιρείας, θα διενεργηθεί –εφόσον απαιτείται- από από την 

ελεγκτική εταιρεία ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, η οποία θα συντάξει και την σχετική έκθεση  βάσει 

του Ισολογισμού  της Εταιρείας της 31.12.2021 σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία, Τόσο ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2021 της ως άνω 

απορροφώμενης εταιρείας, όσο και η έκθεση διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

αυτής  θα εγκριθούν  από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.  

4. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σύμβασης συγχώνευσης 

ως προς την απορροφώσα εταιρεία ακόμα και πριν από την διαγραφή από το ΓΕΜΗ της  απορροφώμενης 

εταιρείας. 

 5.Οι μετοχές της  απορροφώσας εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών. Το  Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσόν τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων 

εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (4.909.685) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες 

δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (9.819.370) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων εκάστη έχει αξία 

ευρώ πενήντα λεπτά (€ 0,50). 

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρία  «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» ανέρχεται στα 301.410 ευρώ 

και αποτελείται από 118.200 ονομαστικές μετοχές  αξίας εκάστης 2,55 ευρώ, και οι μετοχές της ανήκουν εξ 

ολοκλήρου (100%) στην απορροφώσα εταιρεία. 

6. Η  απορροφωμένη εταιρεία θα μεταβιβάσει  το σύνολο της περιουσίας της  (ενεργητικό και παθητικό) στην 

απορροφώσα εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία  θα αποτυπώνεται στον Ισολογισμό 

της 31.12.2021  και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Κατά συνέπεια 

η απορροφώσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε τυχόν  κινητού και ακινήτου 

περιουσιακού στοιχείου της απορροφωμένης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής  κατά τρίτων από 



οποποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, και παντώς εν γένει περιουσιακού στοιχείου της. Επίσης, η 

απορροφώμενη εταιρεία 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.  

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφώσα εταιρεία 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 των 

απορροφώμενων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού τους 

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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες των 

απορροφώμενων εταιρειών θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη 

επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.  

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφωμένη εταιρεία θεωρείται  αυτοδικαίως λυμένη, 

εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας τους χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση. Η απορροφώμενη 

εταιρεία 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 θα 

απεικονίζεται στον Ισολογισμό αυτό,  στον οποίο θα αναγράφονται τα  συνολικά εισφερόμενα, 

μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και β) 

τα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν αποκλειστικής κυριότητας αυτής, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται 

στα ποσά που αναγράφονται στους ως άνω αναφερόμενους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού. Από την 

1.1.2022  μέχρι και την ημερομηνία ολοκληρώσεως της συνομολογουμένης με το παρόν σχέδιο 

απορρόφησης,  όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφωμένης εταιρείας,  όπως αυτές έγιναν ή 

θα γίνουν από αυτήν, και όπως  θα εμφανίζονται στα τηρούμενα από αυτήν βιβλία και στοιχεία 

θεωρούνται από λογιστική άποψη,  ότι έγιναν ή θα γίνουν για λογαριασμό και όφελος αποκειστικά και 

μόνο  της απορροφώσας εταιρείας, και θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή  στα βιβλία της. Τα δε 

οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως 

αποτελέσματα της απορροφώσας εταιρείας 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 των απορροφώμενων εταιρειών συνεχίζονται από την απορροφώμενη 

εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Η απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά 



των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των απορροφώμενων εταιρειών, όπως θα 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 

απορροφούσας εταιρείας. 

 7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019 «Άρθρο 35. Απορρόφηση εταιρείας από 

Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων της.» 

1. Η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες μεταβιβάζουν, ύστερα από λύση τους, 

χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους σε 

Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών τους ή άλλων τίτλων που 

παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση ή στη συνέλευση των εταίρων, είτε αυτοτελώς είτε δια μέσου 

προσώπων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό της, εφαρμόζονται τα άρθρα 7 έως και 21, με 

εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του 

άρθρου 10, της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19……», παρέχεται η 

δυνατότητα στις συμμετέχουσες στο μετασχηματισμό εταιρείες, όταν η μία κατέχει το 100% των μετοχών της 

άλλης, να προχωρήσουν στη συγχώνευση με απλοποιημένη διαδικασία, ήτοι με απλή λογιστική ενοποίηση 

των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συμμετεχουσών εταιρειών, όπως αυτή προβλέπεται στον 

Ν. 2166/1993, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2 του 

άρθρου 7, του άρθρου 9, και του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται αποτίμηση 

των δυο εταιρειών και καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών. 

 Ήδη με το παρόν συμφωνείται να ακολουθηθεί η απλοποιημένη διαδικασία του Ν. 2166/1993, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 35 του ν 4601/2019, ήτοι να μη συνταχθεί έκθεση επεξήγησης των Διοικητικών 

Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, στην οποία να προτείνεται σχέση ανταλλαγής των μετοχών, 

ούτε να γίνει εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες και σύνταξη έκθεσης από αυτούς, 

αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της λογιστικής αξίας της των απορροφώμενων εταιρειών και λογιστική 

ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Τα σχετικά ποσά 

θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας. Κατ’ εφαρμογή των 

ανωτέρω, τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Διαχειριστές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν πρότειναν σχέση 

ανταλλαγής των μετοχών, δεδομένου ότι η απορροφώσα κατέχει 100 % των μετοχών  της ως  άνω 

αναφερομένης υπό στοιχείο  β) ανωνύμου εταιρείας,  και ως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος σχεδίου, 

και ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας δε θα μεταβληθεί και η απορροφώσα εταιρεία δεν 

υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω 

συγχύσεως αφού κατέχει το σύνολο των μετοχών των απορροφώμενων εταιρειών και η αξία κτήσεως αυτών 

είναι ίση με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας. Οι μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας με 



την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το 

σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το διοικητικό συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας. 

 8. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε μέτοχοι άλλων 

τίτλων πλην κοινών μετοχών. 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.  

9. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από τη συνεδρίαση των 

Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του παρόντος 

σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των 

εγγράφων που προβλέπονται στο ν. 4601/2019.  

10. 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 επέρχονται με το παρόν.  

11. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, 

κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων. 

 12. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά 

να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. 

 13. Η παρούσα συμφωνία α) δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευόμενων εταιριών 

κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, δυνάμει της ρύθμισης της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 

4601/2019, εφόσον: α. η δημοσιότητα του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 

4601/2019 πραγματοποιείται, από καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, έναν (1) 

τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 

του Ν. 4601/2019 και β. οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον 

μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 

4601/2019, να λαμβάνουν γνώση στην έδρα των απορροφώμενων εταιρειών των εγγράφων που 

προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019. Ωστόσο, 

εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

(1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης τη 

σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της 

συγχώνευσης σύμφωνα με το άρ. 14 του ν. 4601/2019, τότε απαιτείται σχετική απόφαση από τη Γενική 

Συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της 

αρμόδιας αρχής κατά τις οικείες διατάξεις του Ν. 4601/2019. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν 



Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων 

εταιριών. 

Για την  ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 

 

 

Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου 

 

Για την ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε 

 

 

Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου 

 


