
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΜΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

LITTLE ACRE MILK FARM A.E. με δ.τ. «LA FARM» και ΓΕΜΗ 009957953000, η οποία εδρεύει στο Δήμο 

Τρικκαίων στο 6 χιλ. Παρόδου Πύλης - Παραποτάμου στα Τρίκαλα, που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πλεξίδα Σωτήριο του Αθανασίου.  

 

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. με δ. τ. «ΒΙΟΓΑΛ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Τρικκαίων στο 6 χιλ. 

Παρόδου Πύλης - Παραποτάμου στα Τρίκαλα, που εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με απόφαση των 

εταίρων της, από τον Πλεξίδα Σωτήριο του Αθανασίου. 

 

Οι Διοικήσεις των πιο πάνω εταιρειών ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και 

Ν.2166/1993, υπογράφηκε μεταξύ τους, το από 29/2/2016 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, με το οποίο η πιο 

πάνω εταιρείαΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. με δ. τ. «ΒΙΟΓΑΛ»συγχωνεύεται με απορρόφηση από την 

ανώνυμη εταιρεία LITTLEACREMILKFARMA.E. με δ.τ. «LAFARM». 

 

Το σχέδιο υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Ν. 2190/1920. Οι όροι του σχεδίου 

αυτού έχουν σε περίληψη ως εξής:  

1. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. με δ. τ. «ΒΙΟΓΑΛ», από 

την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία LITTLE ACRE MILK FARM A.E. με δ.τ. «LA FARM», με εισφορά 

ολόκληρης της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) της απορροφούμενης εταιρείαςστην απορροφούσα 

εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 68,69,70-77 του Κ.Ν. 2190/1920  όπως ισχύουν σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις και απαλλαγές των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα 

συμφέροντα όλων των εταιρειών και τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές 

Συνελεύσεις των παραπάνω εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 72 Κ.Ν. 2190/1920.  

2. Το μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας LITTLE ACRE MILK FARM A.E. με δ.τ. «LA FARM» θα 

αυξηθεί από την απορρόφηση της εταιρείαςΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. με δ. τ. «ΒΙΟΓΑΛ» κατά 

3.106.950,00 ευρώ.  

3. Η συγχώνευση τελειώνει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης 

της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών. Οι αποφάσεις των συγχωνευόμενων 

εταιρειών μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιληφθεί με τον τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης υποβάλλονται στις 

διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες 

εταιρείες. 

4. Με τη ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να επακολουθήσει στάδιο 

εκκαθαρίσεως αυτής, τα μερίδιαθα ακυρωθούν και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), 

όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 

30/6/2015, που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 73 του Κ.Ν. 2190/1920 και αρθρ. 2 παρ.1 του Ν. 

2166/1993 και όπως θα υφίσταται και θα ευρίσκεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

συγχωνεύσεως θα μεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρεία. Επίσης από την τελείωση της συγχώνευσης η 

απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το άρθρο 75 

Κ.Ν. 2190/1920 στα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις της απορροφούμενης εταιρείαςκαι η 

μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι δε τυχόν δίκες της απορροφούμενης εταιρείαςθα 

συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς να επέλθει βίαιη διακοπή αυτών.  

5. Οι νέες ανώνυμεςμετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία, για το σύνολο του μετοχικού 

κεφαλαίου απορροφούσας και απορροφημένης, από της καταχωρήσεως στα οικεία Μητρώα ΑΕ των 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών, θα παραδοθούν στους μετόχους των 

συγχωνευομένων εταιρειών με την ταυτόχρονη παράδοση των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας, που στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο θα συντάξει 

ειδικό πρακτικό ακύρωσης τους.  



6. Διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας: Τα Διοικητικά Συμβούλια των 

συγχωνευόμενων εταιρειών συμφωνούν και αποδέχονται την καθαρή θέση, όπως προέκυψαν από τους 

Ισολογισμούς, η δε διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας να προσδιοριστεί ως εξής: Το 

μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας LITTLE ACRE MILK FARM A.E. με δ.τ. «LA FARM» ευρώ 

24.500.000,00, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αυξηθείκατά το εταιρικόκεφάλαιο της 

απορροφούμενης εταιρείαςΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. με δ. τ. «ΒΙΟΓΑΛ» ευρώ 3.106.950,00. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τον Ν.2166/1993, θα κεφαλαιοποιηθεί το ποσό των ευρώ 3.106.950,00. Με βάση τα 

ανωτέρω τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών συμφωνούν (αφού έλαβαν γνώση πρόταση Ορκωτού 

Ελεγκτή). Η πρόταση κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη και παράλληλα αποφασίζεται η ακύρωση όλων των 

μετοχών και η έκδοση νέων ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη και οι οποίες θα μοιραστούν στους μετόχους, 

ως εξής. 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

LITTLE ACRE MILK FARM A.E. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

% 

ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 461.486,00 10 4.614.860,00 16,72% 

ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 621.682,00 10 6.216.820,00 22,52% 

ΠΛΕΞΙΔΑ ΕΛΕΝΗ 40.350,00 10 403.500,00 1,46% 

ΠΛΕΞΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 40.350,00 10 403.500,00 1,46% 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.113.827,00 10 11.138.270,00 40,34% 

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 483.000,00 10 4.830.000,00 17,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.760.695,00   27.606.950,00 100,00% 

 

7. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως, ήτοι από της δημοσιεύσεως της στο Μητρώο 

Ανωνύμων εταιρειών, οεταίρος της απορροφούμενης εταιρείαςθα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της 

απορροφούσας εταιρείας από 1/1/2016. Δηλαδή οι νέες μετοχές θα δικαιούται μερίσματος το οποίο θα 

εγκριθεί και θα διανεμηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της απορροφώσας εταιρείας που 

θα συνέλθει έως τις 30/6/2017.  

8. Από της επομένης της συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού σύμφωνα με το Ν.2166/1993, 

δηλαδή από τις 1/7/2015 και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως της ως άνω εταιρείαςοι 

πράξεις που θα γίνουν από την απορροφούμενη εταιρεία θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της 

απορροφούσας εταιρείας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα της απορροφούμενης εταιρείαςπου θα προκύψουν 

από 1/7/2015 μέχρι ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφούσας 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920 και αρθρ. 2 παρ.6 του Ν.2166/1993.  

9. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας που να έχουν σ΄ αυτήν ειδικά δικαιώματα,ούτε 

μέτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. 

10. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς Ελεγκτές των 

συγχωνευόμενων εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των 

Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέρχονται τέτοια εκ της ως άνω συγχωνεύσεως των εταιρειών.  

11. Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες, συμφώνησαν τους όρους του Σχεδίου  

Συμβάσεως Συγχώνευσης, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψης των, κατά την κείμενη νομοθεσία, 

εγκρίσεων και λοιπών διατυπώσεων. 

 

Για τις συγχωνευόμενες εταιρείες 

LITTLEACREMILKFARMA.E. 

ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 


