ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ ΤΓΥΧΝΔΤΗ
Σην 25/8/2016 καηασωπήθηκε ζηο Γενικό Δμποπικό Μηηπώο (Γ.Δ.Μ Η.)
ηος

Δπιμεληηηπίος

Σρικάλων

με

Κωδικό

Απιθμό

Καηασώπηζηρ,

738119 ηο από 15-7-2016 σέδιο ύμβαζηρ ςγσώνεςζηρ ηο οποίο
εγκπίθηκε από ηην ΠΔ Σπικάλων με ηο ζσεηικό έγγπαθο ελέγσος με
Αρ.Πρωτ. Γ/ΔΙ 2075/08/08/2016 ζύμθωνα με ηο οποίο οι παπακάηω
Ανώνςμερ Δηαιπείερ, ήηοι :
1. Η εδπεύοςζα ζηη Υπςζομηλιά ηος Γήμος Κλεινοβού Καλαμπάκαρ,
ανώνςμη

εηαιπεία,

ΠΑΣΡΙΚΑΛΟ

με

ηην

επωνςμία

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ

«ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΚΑΙ

Σ ΟΤΡΙΣΙΚΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και ηο διακπιηικό ηίηλο
«ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΥΡΤΟΜΗΛΙΑ» , με ΑΡΜΑΔ 50625/33/Β/01/12, απ.
ΓΔΜΗ

123267753000,

ΑΦΜ

099714716,

ΓΟΤ

Σπικάλων,

αποκαλούμενη για ζςνηομία η «αποπποθώζα» και
2. Η εδπεύοςζα ζηην Αθήνα (οδόρ Λένοπμ αν απ.8) ανώνςμη εηαιπεία
με ηην επωνςμία «Φ. ΠΑΣΡΙΚΑΛΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και ηον διακπιηικό ηίηλο «F.P. HOLIDAYS S.A.» με
ΑΡΜΑΔ 24114/01/Β/91/239, απ. ΓΔΜΗ 1079201000, ΑΦΜ 094324725,
ΓΟΤ ΦΑΔ Αθηνών, αποκαλούμενη για ζςνηομία η «α ποπποθούμενη»,
ζςγσωνεύονηαι με αποππόθηζη ηηρ δεύηεπηρ εξ αςηών, από ηην ππώηη
ανώνςμη εηαιπεία, ζύμθωνα με ηιρ δι αηάξειρ ηος ΚΝ 2190/20 (άπθπα
69-77α) και ηος Ν. 2166/93 άπθπα (1 -5).
Σο μεηοσικό κεθάλαιο καθεμιάρ από ηιρ ζςγσωνεςόμενερ εηαιπείερ έσει
ωρ εξήρ:
Σηρ

αποπποθώζαρ

ΠΑΣΡΙΚΑΛΟ

ανώνςμηρ

εηαιπείαρ

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ

«ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΚΑΙ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και ηον διακπιηικό ηίηλο
«ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΥΡΤΟΜΗΛΙΑ», εξ Δςπώ 608.622,00, διαιπείηαι ζε
202.874 ονομαζηικέρ μεηοσέρ, ονομαζηικήρ α ξίαρ καθεμιάρ 3,00 Δςπώ.
Σηρ

αποπποθούμενηρ

ανώνςμηρ

εηαιπείαρ

«Φ.

ΠΑΣΡΙΚΑΛΟΤ

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και ηον διακπιηικό
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ηίηλο «F.P. HOLIDAYS S.A.», εξ Δςπώ 60.000,00, διαιπείηαι ζε 20.000,00
ανώνςμερ μεηοσέρ, ονομαζηικήρ αξίαρ καθεμιάρ 3,00 Δςπώ.
Σο μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ αποπποθώζαρ, πος θα αςξηθεί, λόγω ηηρ
ζςγσώνεςζηρ, καηά 60.000,00 Δςπώ, με ανάλογη ηποποποίηζ η ηος
άπθπος 5 ηος καηαζηαηικού ηηρ και η αύξηζη θα πποέλθει εξ
ολοκλήπος από ηο μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ αποπποθούμενηρ , μεηά ηη
ζςγσώνεςζη, θα ανέπσεηαι ζε 668.622,00 Δςπώ και θα διαιπείηαι ζε
222.874 ονομαζηικέρ μεηοσέρ, ονομαζηικήρ αξίαρ καθεμιάρ 3,00 Δςπώ.
Η ζσέζη ανηαλλαγήρ ηων μεηοσών ηηρ αποπποθούμενηρ, ππορ ηιρ
μεηοσέρ πος θα λάβοςν οι μέηοσοι αςηήρ, από ηην αποπποθώζα, κπίνεηαι
εύλογη και δίκαιη να γίνει ωρ εξήρ:
Οι μέηοσοι ηηρ αποπποθούμενηρ ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία
«Φ.

ΠΑΣΡΙΚΑΛΟΤ

ΔΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ

ΑΝΧΝΤΜΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και ηον διακπιηικό ηίηλο «F.P. HOLIDAYS S.A.» ,

θα λάβοςν

ζςνολικά 60.000,00 νέερ ονο μαζηικέρ μεηοσέρ επί ζςνόλος 222.874
ονομαζηικών μεηοσών ηηρ αποπποθώζαρ ανώνςμηρ εηαιπείαρ και
επομένωρ για κάθε μία (1) παλαιά ανώνςμη μεηοσή ηοςρ θα λάβοςν μία
(1) νέα ονομαζηική μεηοσή.
Η αποπποθώζα θα παπαδώζει ζηοςρ μεηόσοςρ ηηρ αποπποθούμενηρ ηιρ
νέερ μεηοσέρ, πος θα εκδώζει, όηαν ζςνηελεζηεί η ζςγσώνεςζη,
ζύμθωνα με ηα άπθπα 74 και 75 ηος ΚΝ 2190/1920, όπωρ ιζσύει
ζήμεπα.
Οι

νέερ

μεηοσέρ,

αποπποθούμενηρ,

πος

θα

παπαδοθούν

ζςμθωνείηαι

όηι

θα

ζηοςρ

ηοςρ

μεηόσοςρ

παπέσοςν

ηηρ

δικαίωμα

ζςμμεηοσήρ ζηα κέπδη ηηρ αποπποθώζαρ από ηην σπήζη ηος έηοςρ
2016.
Από ηην 1η Ιανοςαπίος 2016

(επόμενη ηηρ ημεπομηνίαρ ζςνηάξεωρ

ηος ιζολογιζμού μεηαζσημαηιζμού – ζςγσώνεςζηρ, ζύμθωνα με ηον
Ν.2166/1993)
θεωπούνηαι

και
όηι

(επωθελούμενηρ)

εθεξήρ

όλερ

έγινα ν

για

και

ηα

οι

ππάξειρ

ηηρ

λογαπιαζμό

ποζά

αςηών

αποπποθούμενηρ

ηηρ
θα

αποπποθώζαρ

μεηαθεπθούν

με
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ζςγκενηπωηική εγγπαθή ζηα βιβλία ηηρ αποπποθώζαρ , ζύμθωνα με ηιρ
διαηάξειρ ηος Ν. 2166/1993.
Γεν

ςπάπσοςν

μέηοσοι

ζε

οποιαδήποηε

από

ηιρ

ζςγσωνεςόμενερ

εηαιπείερ, πος να έσοςν ειδικά δικαιώμαηα, ούηε επίζηρ κάηοσοι άλλων
ηίηλων, εκηόρ από μεηοσέρ.
Από ηα καηαζηαηικά ηων άνω εηαιπειών και από αποθάζειρ ηων
Γενικών ηοςρ ςνελεύζεών, δεν πποβλέπονηαι ιδιαίηεπα πλεονεκηήμαηα
για ηα μέλη ηων Γιοικηηικών ηοςρ ςμβοςλίων και ηος ρ ηακηικούρ
ελεγκηέρ ηοςρ ούηε παπέσονηαι ηέηοια πλεονεκηήμαηα από ηην παπούζα
ζςγσώνεςζη.
Με ηην ολοκλήπωζη ηηρ ζςγσώνεςζηρ αςηήρ, η αποπποθούμενη θα
λςθεί σωπίρ να ακολοςθήζει εκκαθάπιζή ηηρ και οι μεηοσέρ ηηρ θα
ακςπωθούν.
Σπίκαλα 26/8/2016
ΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ:
«ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΣΡΙΚΑΛΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», διακπιηικόρ ηίηλορ «ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ
ΥΡΤΟΜΗΛΙΑ»,
«Φ.ΠΑΣΡΙΚΑΛΟΤ

ΔΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΝΤΜΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ»,διακπιηικόρ ηίηλορ «F.P. HOLIDAYS S.A.»
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