
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ    ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Στις  18-03-2015  καταχωρίστηκε  στο  Γενικό  Εµπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  
δια  της  Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης,  µε Κωδικούς  Αριθµούς  Καταχώρισης  (ΚΑΚ)  340.425  και  340.421 
αντίστοιχα     και αριθµούς πρωτοκόλλου 5110 και 5112 αντίστοιχα, (ύστερα από 
έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης µε αρ. πρωτ. 2464/03-03-2015)  
το    από 16-02-2015 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, των ανωνύµων εταιριών: 
 
1) Με  την  επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» ή  
«SIBELCO EUROPE MineralsPlus Lefkara»,  µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 057931004000 του  
Εµπορικού και Βιοµηχανικού  Επιµελητηρίου  Θεσ/νίκης, µε αριθµό ΜΑΕ 
32298/62/Β/94/290 και  µε Α.Φ.Μ.  094454083 της  ΔΟΥ  Φ.Α.Ε. Θεσ/νίκης  
και 
2) Με  την  επωνυµία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΜΕΒΙΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο:  «ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.» ή  
«SIBELCO EUROPE MineralsPlus Thessaloniki», µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 
057340504000 του Εµπορικού και Βιοµηχανικού  Επιµελητηρίου  Θεσ/νίκης,  µε 
αριθµό ΜΑΕ  9120/62/Β/86/247 και  µε Α.Φ.Μ.  094100940 της  ΔΟΥ  Φ.Α.Ε. 
Θεσ/νίκης, 
 µε απορρόφηση της πρώτης εταιρείας από την δεύτερη,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/20, όπως 
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων 1-7 του Π.Δ. 86/2011, σε συνδυασµό µε 
τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, που σε 
 περίληψη έχει ως ακολούθως: 
 

 Η συγχώνευση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-
77 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα ευεργετήµατα και τις φοροαπαλλαγές των διατάξεων  
των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, µε απορρόφηση της δεύτερης ανώνυµης εταιρείας 
«ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ  Α.Ε.»,  από την πρώτη «ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.»,  µε βάση τα οικονοµικά 
τους στοιχεία (ισολογισµούς) της 31-12-2014. Η συγχώνευση τελειώνει µε την 
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.  της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρµόδιας 
εποπτεύουσας αρχής (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. .  

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευοµένων ανωνύµων 
εταιρειών, µαζί µε τη σύµβαση συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης 
της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 
άρθρου 7β΄ του Κ.Ν.  2190/20, για κάθε µία από τις συγχωνευόµενες εταιρείες. 

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 της απορροφούµενης εταιρείας και η 
µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούµενης 
εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς καµία άλλη 
διατύπωση, µη επερχόµενης βίαιας διακοπής αυτών µε τη συγχώνευση.  

Η απορροφούµενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της. 
Οι µετοχές που κατέχουν οι µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρείας, δεν παρέχουν σ’ 
αυτούς κανένα άλλο δικαίωµα, παρά µόνο το δικαίωµα της ανταλλαγής τους, µε 
µετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία. 
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Η απορροφούµενη εταιρεία θα µεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της 
(ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, µε βάση την περιουσιακή της 
κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισµό της, της 31-12-2014 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 της απορροφούµενης εταιρείας. 
   Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας που ανέρχεται σε 
2.664.915,00  ευρώ,  διαιρούµενο  σε 888.305  ονοµαστικές  µετοχές ονοµαστικής αξίας 
3,00 ευρώ εκάστης,  αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης, κατά το ποσό του µετοχικού 
κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρείας που ανέρχεται σε 335.130,00  ευρώ, 
διαιρούµενο  σε 11.171  ανώνυµες  µετοχές ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.   

Κατά συνέπεια   το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας  κατά την 
συγχώνευση  θα διαµορφωθεί συνολικά σε 3.000.045,00  ευρώ  (2.664.915+335.130). 

 Έτσι το τελικό µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας Α.Ε.  θα διαµορφωθεί  
στο ποσό των 3.000.045,00 €, διαιρούµενο πλέον σε 3.000.045 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης, ακυρουµένων όλων των παλαιών 
µετοχών και της απορροφούσας και της απορροφουµένης Α.Ε.. 

 Κατά συνέπεια, µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης  η τελική  και οριστική 
µετοχική σύνθεση  θα έχει ως εξής: Η  «ΑNKERPOORT N.V.» (Μοναδική Μέτοχος)  
θα κατέχει  3.000.045 µετοχές  ή ποσοστό   100 %. 
 
Τα Διοικητικά συµβούλια  των 
 συγχωνευοµένων Α.Ε.  
 


