ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ «EDF EN HELLAS A.E.», με τις ανώνυμες
εταιρείες «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.», «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε»,
«ΜΑΘΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με
δ.τ. «ΜΑΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «NORTH SUNERGY ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NORTH SUNERGY Α.Ε» και «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ Α.Ε».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν2190/1920, τα
Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών «EDF EN HELLAS A.E.» (Αρ.ΓΕΜΗ
006373601000), «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ 121618001000),
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε» (Αρ. ΓΕΜΗ 009680801000), «ΜΑΘΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ 008723101000), «NORTH SUNERGY Α.Ε»
(Αρ. ΓΕΜΗ 008375401000) και «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ Α.Ε» (Αρ. ΓΕΜΗ 007271901000), οι οποίες
εδρεύουν στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 120, γνωστοποιούν την πιο κάτω
περίληψη του από 9.10.2013 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευής τους.
Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν 2190/1920
και τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απορρόφηση των
ανωνύμων εταιρειών «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.», «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε», «ΜΑΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «NORTH SUNERGY
Α.Ε». και «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρεία «EDF EN HELLAS A.E.», με βάση
τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 30.9.2013.
Οι απορροφούμενες εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους
(ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή τους
κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό τους, της 30.9.2013 και όπως αυτή η
περιουσία θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα
εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε
περιουσιακού στοιχείου των απορροφούμενων εταιρειών.
Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας «EDF EN HELLAS A.E.» ανέρχεται σε
είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ

(23.756.970,00) ευρώ, και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι
χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (23.756.970) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ
εκάστης.
Η Απορροφούσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών των Απορροφούμενων
Εταιρειών με αξία κτήσεως Ευρώ τέσσερα εκκατομύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες
οκτακόσια ογδόντα και εβδομήντα λεπτά (4.819.880,70 €). Για το λόγο αυτό επέρχεται
απόσβεση, λόγω συγχύσεως, της διαφοράς μεταξύ της από Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια
οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα και εβδομήντα λεπτά (4.819.880,70€)
«αξίας των συμμετοχών» της Απορροφούσας και του ποσού του εισφερομένου κεφαλαίου
των Απορροφούμενων, ήτοι κατά Ευρώ οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (890.000,00 €). Η
διαφορά ποσού Ευρώ τριών εκκατομυρίων εννιακοσιών είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων
ογδόντα και εβδομήντα λεπτών (3.929.880,70 €), θα εμφανιστεί στο λογαριασμό
«64.11.00.0000 διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993».
Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η τελευταία
δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για την έκδοση νέων
μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως. Οι μετοχές των Απορροφούμενων Εταιρειών,
μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ακυρωθούν, συντασσομένου σχετικού
πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφούσας Εταιρείας.
Από 1.10.2013 επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα
στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της
συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές των απορροφούμενων εταιρειών,
θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας
εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα
ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν
με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.
Δεν υπάρχουν μέτοχοι των απορροφούμενων εταιρειών, οι οποίοι να έχουν ειδικά
δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των
συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους
παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με τη σύμβαση συχώνευσης.
Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται
αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα,

υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή
εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
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