ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Στα Βριλήσσια Αττικής, σήμερα την 15η Μαρτίου 2016, μεταξύ:
(α)

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και

τον

διακριτικό

τίτλο

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.», η οποία εδρεύει στα Βριλήσσια
Αττικής, επί της οδού Κύπρου 26Α, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008863001000 (πρώην
Αρ. Μ.Α.Ε. 68264/1ΑΤ/Β/09/0224) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Σπυρίδωνα Παπαδάτο, δυνάμει ειδικής εντολής και
πληρεξουσιότητας που παρασχέθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του
παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Δεκεμβρίου 2015
(στο εξής, η «Απορροφώσα Εταιρεία») και
(β)

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και

τον

διακριτικό

τίτλο

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η
οποία εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, επί της οδού Κύπρου 26Α, έχει Αρ.
Γ.Ε.ΜΗ.: 008863201000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 68266/1ΑΤ/Β/09/0226) και
εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκο Σαρρή, δυνάμει ειδικής
εντολής και πληρεξουσιότητας που παρασχέθηκε σε αυτόν για την υπογραφή
του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Δεκεμβρίου 2015.
(στο εξής, η «Απορροφωμένη Εταιρεία»),
συμφωνήθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
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διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 Α.Ε.», η οποία εδρεύει στα
Βριλήσσια Αττικής, επί της οδού Κύπρου 26Α, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008863201000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 68266/1ΑΤ/Β/09/0226), από την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.»,
η οποία εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, επί της οδού Κύπρου 26Α, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:
008863001000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 68264/1ΑΤ/Β/09/0224), υπό τους ακόλουθους
όρους και συμφωνίες:
1.

Διαδικασία.

1.1. Η συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την
Απορροφώσα Εταιρεία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) των άρθρων 68 § 2 και 69 έως και 77Α του Κ.Ν. 2190/1920 («Περί

Ανωνύμων Εταιρειών»), όπως ισχύουν σήμερα, (69,70,72-77)
β) των άρθρων 1 έως και 5 του Ν. 2166/1993 («Κίνητρα ανάπτυξης

επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στη έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις»), όπως ισχύουν σήμερα, και
γ) εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας,
στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.
1.2. Η συγχώνευση πραγματοποιείται με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού
και παθητικού των συγχωνευομένων εταιρειών. Τα στοιχεία του ενεργητικού και
παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στους
Ισολογισμούς Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2015, θα μεταφερθούν ως
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.
1.3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας αυξάνεται συνεπεία της
συγχώνευσης με απορρόφηση, συμφώνως προς το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.
2166/1993, κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης
Εταιρείας.
Συγκεκριμένα: Tο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, ανέρχεται την
31.12.2015 στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων
σαράντα οκτώ (€370.248) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες τριακόσιες πενήντα
πέντε (20.355) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ έξι
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(€6,00) και σε σαράντα μια χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (41.353)
εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ έξι (€6,00). Tο μετοχικό κεφάλαιο της
Απορροφωμένης Εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2015 στο ποσό των τριακοσίων
ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ (€386.478) και
διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες εξήντα (21.060) κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ έξι (€6,00) και σε σαράντα τρεις χιλιάδες
τριακόσιες πενήντα τρεις (43.353) εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές
μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ έξι (€6,00).
Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας αυξάνεται συνολικά κατά το
ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ
(€386.478), το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της
Απορροφωμένης Εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό
κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ
επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι (€756.726,00),
διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσιες δέκα πέντε (41.415)
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ έξι (€6,00) και σε
ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες έξι (84.706) εξαγοράσιμες προνομιούχες
ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής
Ευρώ έξι (€6,00). Συνακόλουθα, η Aπορροφώσα Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση
της συγχώνευσης, θα εκδώσει είκοσι μία χιλιάδες εξήντα (21.060) κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ έξι (€6,00) και σαράντα
τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (43.353) εξαγοράσιμες προνομιούχες
ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ
έξι (€6,00), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους της Απορροφώμενης
Εταιρείας, σύμφωνα με τις συμφωνούμενες κατωτέρω υπό στοιχ. 2 σχέσεις
ανταλλαγής.
1.4. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των συγχωνευομένων
εταιρειών μαζί με την Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιληφθεί
τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από τους
νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών, θα υποβληθούν στις
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 για κάθε μία
από τις συγχωνευόμενες εταιρείες. Η συγχώνευση θα συντελεστεί μετά την
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νόμιμη καταχώριση και δημοσίευση των αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
2. Σχέσεις Ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών με
νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας.
2.1. Για τον προσδιορισμό των σχέσεων ανταλλαγής των νέων μετοχών, τις οποίες
θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία, προς τις μετοχές, των οποίων είναι
δικαιούχοι οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας, τα Διοικητικά Συμβούλια
των συγχωνευομένων εταιρειών ακολούθησαν την διεθνώς αποδεκτή μέθοδο
του ύψους των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιρειών.
2.2.

Κατ’ ακολουθίαν, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας

αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων
τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ (€386.478), το οποίο αντιστοιχεί στο
εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφωμένης Εταιρείας. Μετά την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας
Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων
επτακοσίων είκοσι έξι (€756.726,00), διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες
τετρακόσιες δέκα πέντε (41.415) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
εκάστης μετοχής Ευρώ έξι (€ 6,00) και ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες έξι
(84.706) εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ έξι (€ 6,00). Συνακόλουθα, η
Aπορροφώσα Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα εκδώσει
είκοσι μία χιλιάδες εξήντα (21.060) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας εκάστης ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00) και σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα
τρεις (43.353) εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ έξι (€6,00), τις οποίες θα διανείμει
στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας κατ΄αναλογία της συμμέτοχής
τους.
2.3.

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας προς τις

μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την Απορροφούσα Εταιρεία,
προσδιορίσθηκε σε 1:1, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας για κάθε μία
μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν μία (1) νέα μετοχή, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι
(€6,00) που θα εκδώσει η Απορροφώσα, λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της εκ της
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συγχωνεύσεως. Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν
δυνάμει σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, στην
έγκριση των οποίων υπόκεινται οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης
Συγχώνευσης.
3. Παράδοση των νέων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας στους
μετόχους αυτής.
3.1.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα λάβουν χώρα οι σχετικές εγγραφές

στο ειδικό βιβλίο της Απορροφώσας Εταιρείας και θα εκδοθούν νέοι τίτλοι
μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης
εταιρείας, οι οποίοι αντίστοιχα θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της
Απορροφώσας Εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από το Δ.Σ. αυτής.
Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων είναι δυνατή η έκδοση και
παράδοση στους μετόχους προσωρινών τίτλων μετοχών.
3.2 Οι παλαιοί τίτλοι Μετοχών της Απορροφώμενης εταιρίας, με την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης θα ακυρωθούν, συντασσομένου προς το σκοπό αυτό, ειδικού
πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας.
4.

Πράξεις

της

Απορροφώμενης

Εταιρείας

μετά

την

ημερομηνία

μετασχηματισμού – Αποτελέσματα Συγχώνευσης.
4.1.

Από την επομένη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμου Μετασχηματισμού

της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Λογιστικής Κατάστασης της Απορροφώσας
Εταιρείας, βάσει των οποίων προσδιορίσθηκαν οι σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ των
μετοχών

των

συγχωνευομένων

εταιρειών

και

των

νέων

μετοχών

της

Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι από την 01.01.2016 και μέχρι την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των ανωτέρω εταιριών, οι πράξεις και
συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρίας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι
γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, τα δε οικονομικά
αποτελέσματα της Απορροφώμενης Εταιρείας που θα προκύψουν από την
ημερομηνία αυτή και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα
θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας Εταιρείας, θα ωφελούν ή θα
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτήν και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία αυτής.
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4.2.

Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, η Απορροφώμενη Εταιρεία

λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση
και οι μέτοχοί της γίνονται μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας. Οι μετοχές της
Απορροφωμένης Εταιρείας ακυρώνονται και το σύνολο της περιουσίας της
(ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και
περιλαμβάνεται στον καταρτισθέντα κατά το άρθρο 2 του Ν. 2166/1993
Ισολογισμό Μετασχηματισμού, μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία. Κατά
συνέπεια, η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας,
κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού (κινητού και ακινήτου) στοιχείου της
Απορροφώμενης

Εταιρείας,

εν

γένει,

συμπεριλαμβανομένων

οιονδήποτε

απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία κι εάν απορρέουν.
4.3.

Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., της εγκριτικής

απόφασης της

συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία
άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, στο σύνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων

της

Απορροφώμενης

Εταιρείας,

περιλαμβανομένων

των

διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης
Εταιρείας και των εννόμων σχέσεων της Απορροφωμένης Εταιρείας – με την
επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη
μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (ή του κατά περίπτωσιν
αμεταβίβαστου των διοικητικών αδειών, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης
με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες της Απορροφωμένης Εταιρείας θα
συνεχιστούν αυτοδικαίως από την Απορροφώσα Εταιρεία ή κατ’ αυτής, χωρίς
καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση, και χωρίς να
επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαιη διακοπή αυτών και χωρίς να απαιτείται
δήλωση για την επανάληψή τους. Μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία
κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο της
Απορροφώμενης Εταιρείας κι αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε
περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα, είτε από παράλειψη, είτε από
παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς
και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη
σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία, εν συνόλω, από τη νόμιμη
τελείωση

της

συγχώνευσης,

περιέρχονται

κατά

πλήρη

κυριότητα

στην

Απορροφώσα Εταιρεία. (Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της

Απορροφώμενης Εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση
ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης).
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5.

Ημερομηνία

συμμετοχής

των

νέων

μετόχων

στα

κέρδη

της

Απορροφώσας Εταιρείας.
5.1.

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι μέτοχοι της Απορροφώμενης

Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας
σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως 1.1.2016 –
31.12.2016, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος, το οποίο θα εγκριθεί
και θα διανεμηθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Απορροφώσας Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους
2017.
6. Ειδικά δικαιώματα Μετόχων, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
Ελεγκτών.
6.1.

Στην Απορροφώμενη Εταιρεία δεν υπάρχουν κάτοχοι άλλων τίτλων πλην

μετοχών. Ωστόσο, υπάρχουν μέτοχοι που έχουν ειδικά δικαιώματα και
συγκεκριμένα ένας μέτοχος (ΑΙΓΑΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ο
οποίος κατέχει σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (43.353)
εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ έξι (€6,00). Για τον ως άνω προνομιούχο
μέτοχο θα εκδοθεί ίσος αριθμός προνομιούχων εξαγοράσιμων ονομαστικών
μετοχών (43.353), ίδιας ονομαστικής αξίας εκάστης, ήτοι αξίας ΕΥΡΩ έξι (€6,00).
6.2.

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους

Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών δεν προβλέπονται από τα
Καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων
τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.
7. Τελικές Διατάξεις.
7.1.

Επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν τα

συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων
των συγχωνευόμενων εταιρειών. Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης
τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων αυτών.
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7.2.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς οιαδήποτε

επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα
σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.
7.3.

Οι συγχωνευόμενες εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την

χορήγηση των κατά Νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων
Αρχών.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με
απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε
οκτώ (8) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των
συμβαλλομένων μερών, έκαστο των οποίων λαμβάνει από τέσσερα (4) πρωτότυπα.
Για την εταιρεία
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σπυρίδων Παπαδάτος

Για την εταιρεία
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κυριάκος Σαρρής
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