ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης
των ανωνύμων εταιρειών
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.» και
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΔΙΣΚΩΝ, SOFTWARE, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – υπό εκκαθάριση»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.»
(«ΔΟΛ»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Χρήστο Λαδά 3 και έχει αριθμό ΓΕΜΗ
000269401000, και οι εκκαθαριστές της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΔΙΣΚΩΝ,
SOFTWARE, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – υπό εκκαθάριση»
(«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Ζωοδόχου πηγής 21 &
Τζαβέλλα 1 και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 003838001000, γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από
11/7/2014 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης τους.
Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του Ν. 2166/1993 σε συνδυασμό
με τις διατάξεις των άρθρων 47α παρ. 5, και 69 έως 78 του Κ.Ν. 2190/1920, με απορρόφηση της
ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΔΙΣΚΩΝ, SOFTWARE, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – υπό εκκαθάριση» (απορροφώμενη) από την ανώνυμη εταιρεία
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.» (απορροφώσα), με βάση τα οικονομικά
στοιχεία (ισολογισμός μετασχηματισμού) της 30/6/2014.
Η απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό)
στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον
ισολογισμό μετασχηματισμού, της 30/6/2014 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη
νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας,
κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας. Η υπό εκκαθάριση
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ δεν έχει προβεί ακόμα σε διανομή της εταιρικής της περιουσίας.
Η πρώτη (απορροφώσα) ανώνυμη εταιρεία ΔΟΛ έχει σήμερα κεφάλαιο 10.115.625,00€, διηρημένο σε
33.718.750 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη, ενώ η δεύτερη
(απορροφώμενη) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ έχει σήμερα κεφάλαιο 10.830.737,00€ διηρημένο σε 369.020
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης 29,35€. Το μετοχικό κεφάλαιο της
απορροφώσας εταιρείας ΔΟΛ θα παραμείνει αμετάβλητο καθόσον αυτή κατέχει το 100% των μετοχών
της απορροφώμενης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, και οι μετοχές της τελευταίας - λόγω συγχύσεως - θα
ακυρωθούν.
Η παρούσα συγχώνευση με απορρόφηση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 78 § 2 του Κ.Ν.
2190/20 χωρίς απόφαση των Γ.Σ. των δύο εταιρειών αλλά με την υποβολή στις διατυπώσεις
δημοσιότητας (α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/20 (β) των
εγκριτικών αποφάσεων του Δ.Σ. του ΔΟΛ και των Εκκαθαριστών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, (γ) της
σχετικής σύμβασης που θα καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα προσαρτηθεί
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 καθώς και (δ) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας
Αρχής
Από 1/7/2014, επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου
γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και
συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για
λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το
διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή.
Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή
προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας, για τους εκκαθαριστές της
απορροφώμενης και τους τακτικούς ελεγκτές των δύο συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται
από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με τη σύμβαση συγχώνευσης.
Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς
καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις
της απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

