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Οι Ανώνυµες Εταιρείες «ECOJOULE SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ», συµφώνησαν την συγχώνευσή τους, µε απορρόφηση της πρώτης από την 

δεύτερη, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες του από 26-03-2013 

Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης, η περίληψη του οποίου έχει ως εξής: 

Α. Συγχωνεύονται οι ανώνυµες εταιρείες: 

(α) «ECOJOULE SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ» και διακριτικό τίτλο «ECOJOULE SOLAR A.E.», µε έδρα την Κοινότητα 

Αγίου Ανδρέα Ν. Καβάλας και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:007337301000,  

(β) «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό 

τίτλο «ΕΛΒΕ Α.Ε.», µε έδρα την Κοινότητα Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 

15832/06/Β/87/32 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 20512830000, µε απορρόφηση της πρώτης από 

την δεύτερη «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

Β. Η συγχώνευση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69,77 και 78 του 

Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, οι 

προϋποθέσεις του οποίου υπάρχουν και στις δύο εταιρείες, µε βάση τον από 

31.12.2012 ισολογισµό µετασχηµατισµού (συγχώνευσης) της απορροφουµένης Α.Ε. 

Η Συγχώνευση ολοκληρώνεται µε την καταχώρηση στο Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. της 

εγκριτικής απόφασης της Αρµόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, για την συγχώνευση των 

ανωτέρω εταιρειών, µαζί µε την οριστική Σύµβαση Συγχώνευσης.  

Γ. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται 

αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σύµφωνα µε τον νόµο, σε όλα τα 

δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της απορροφούµενης εταιρείας και η 

υποκατάσταση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της 

απορροφούµενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς 

καµία άλλη διατύπωση. Η απορροφούµενη εταιρεία λύνεται χωρίς να είναι 

απαραίτητη η εκκαθάρισή της. 

∆. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας δεν θα µεταβληθεί και η 

απορροφούσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων µετοχών, επειδή η αξίωση 

για έκδοση νέων µετοχών αποσβέννοται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο 

(100%) των µετοχών της απορροφούµενης εταιρείας και η αξία κτήσεως αυτών είναι 

ίση µε το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας. Οι µετοχές της 

απορροφούµενης εταιρείας µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως 

µη έχουσες πλέον καµία αξία, συντασσοµένου για το σκοπό ειδικού πρακτικού 

ακύρωσης, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφούσας εταιρείας. 



Ε. Από 1 Ιανουαρίου 2013 και εφεξής, όλες οι πράξεις της Απορροφούµενης Α.Ε. 

θεωρούνται από λογιστικής άποψης, ότι γίνονται για λογαριασµό της Απορροφούσης 

Α.Ε. Από την ίδια ηµεροµηνία θεωρούνται ότι επέρχονται για την Απορροφούσα Α.Ε. 

και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Απορροφούµενης Α.Ε., που θα προκύψουν από 

την πιο πάνω ηµεροµηνία, µέχρι την ηµεροµηνία της νόµιµης ολοκλήρωσης της 

συγχώνευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920 

και στο Νόµο 2166/1993 όπως ισχύουν. 

ΣΤ. ∆εν υπάρχουν µέτοχοι της Απορροφούµενης Α.Ε. που να έχουν σε αυτήν ειδικά 

δικαιώµατα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην µετοχών.  Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στα 

µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των δύο 

συγχωνευοµένων Ανωνύµων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους, 

ούτε από αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της 

συγχώνευσης αυτής. 

Ζ.  Η Σύµβαση Συγχώνευσης καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρµόδιας Αρχής 

υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 

όπως ισχύει, για κάθε µία από τις συγχωνευόµενες εταιρείες. 

 

  Η   Απορροφούµενη Α.Ε.                     Η Απορροφούσα Α.Ε. 

 ECOJOULE SOLAR A.E.                 ΕΛΒΕ  Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


