ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ ΤΓΥΧΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΟΤ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΑΠΔΙΚΟΝΙΔΙ
ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ
«ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ ΤΓΔΙΑ Α.Δ.»
(Σύμυωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, τα άρθρα 1 - 5 του Ν. 2166/1993
και εν γένει την εμπορική νομοθεσία)
Σα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ «ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ
ΚΔΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΧΝ ΤΓΔΙΑ Α.Δ.» (απνξξνθνύζα), ε νπνία εδξεύεη ζην Ακαξνύζην Αηηηθήο,
νδόο Δξ. ηαπξνύ αξ. 4

(ΑΡ.Μ.Α.Δ. 13165/06/Β/86/14) θαη «ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΑΠΔΙΚΟΝΙΔΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (απνξξνθνύκελε), ε νπνία εδξεύεη
ζην Ακαξνύζην Αηηηθήο, νδόο Δξ. ηαπξνύ αξ. 4 (ΑΡ.Μ.Α.Δ. 21949/01ΑΣ/Β/90/1222),
αλαθνηλώλνπλ όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ησλ άξζξσλ
1 – 5 ηνπ Ν. 2166/1993 θαη ελ γέλεη ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, ππέγξαςαλ κεηαμύ ηνπο ην
από 24.07.2009 ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο, κε ην νπνίν νη παξαπάλσ Δηαηξείεο ζα
ζπγρσλεπζνύλ κε απνξξόθεζε ηεο δεύηεξεο από ηελ πξώηε, κε εκεξνκελία Ιζνινγηζκνύ
κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο απνξξνθνπκέλεο ηελ 30.06.2009. Σν ρέδην απηό ππνβιήζεθε ζηηο
δηαηππώζεηο δεκνζηόηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μ.Α.Δ.
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γηεύζπλζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο, ηελ 31.07.2009, (ΦΔΚ Σ.Α.Δ. θαη
Δ.Π.Δ. 9450/31.07.2009) θαη ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ Αλαη. Σνκέαο, Γηεύζπλζε Α.Δ. θαη
Δκπνξίνπ ηελ 03.08.2009 (Φ.Δ.Κ. T.Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 9765/07.08.2009) Οη όξνη ηνπ ρεδίνπ
ύκβαζεο πγρώλεπζεο έρνπλ ζε πεξίιεςε σο εμήο:
1. Η ζπγρώλεπζε ζα γίλεη κε απνξξόθεζε ηεο δεύηεξεο εηαηξείαο (απνξξνθνύκελεο)
από ηελ πξώηε (απνξξνθνύζα) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Κ.Ν
2190/20 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1–5 ηνπ Ν. 2166/1993.
2. Η απνξξνθνύκελε Α.Δ ζα κεηαβηβάζεη ην ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθό θαη
παζεηηθό) ζηελ απνξξνθνύζα Α.Δ κε βάζε ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο
απνξξνθνύκελεο, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζηνλ Ιζνινγηζκό κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο
30.06.2009, ρσξίο θαηαβνιή θόξσλ θαη ηειώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
3 ηνπ λόκνπ 2166/93, κε νινθιήξσζε δε ηεο ζπγρώλεπζεο ζα ιπζεί ρσξίο λα
επαθνινπζήζεη εθθαζάξηζε ε δε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ
ηεο ζηνηρείσλ έρεη δηελεξγεζεί από Οξθσηό Διεγθηή ζύκθσλα κε ηα όζα ν Νόκνο
πξνβιέπεη.
3. Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο απνξξνθνύζαο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 51.508.673,10€,
δηαηξνύκελν ζε 125.630.910 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,41€
εθάζηεο. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνύκελεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε
293.500,00€, δηαηξνύκελν ζε 10.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 29,35€.
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απνξξνθνπκέλεο, κε αμία θηήζεσο 1.738.694,06€. Γηα ην ιόγν απηό επέξρεηαη
απόζβεζε ιόγσ ζπγρύζεσο ηεο εμ 1.738.694,06€ αμίαο ησλ ζπκκεηνρώλ ηεο
απνξξνθνύζαο εηαηξείαο θαηά ην πνζό ηνπ εηζθεξόκελνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο
απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο, ήηνη θαηά 293.500,00€, ηνπ ππνινίπνπ εθ πνζνύ
1.445.194,06€ εκθαληδόκελνπ ζην ινγαξηαζκό «Διαυορά προκύψασα από το
Μετασχηματισμό του Ν.2166/93».
4. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνύζαο δελ ζα κεηαβιεζεί θαη ε απνξξνθνύζα δελ
ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε κεηνρώλ, θαζώο ε αμίσζε γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ
απνζβέλλπηαη ιόγσ ζύγρπζεο. Οη κεηνρέο ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο πνπ
βξίζθνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηεο απνξξνθνύζαο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζπγρώλεπζεο ζα αθπξσζνύλ, σο κε έρνπζεο πιένλ θακία αμία.
5. Από ηελ 01.07.2009 επόκελε εκέξα ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε απνξξόθεζε θαη κέρξη ηελ λόκηκε νινθιήξσζε ηεο
πγρώλεπζεο, θάζε Δηαηξεία ζα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί, όκσο όιεο νη πξάμεηο θαη
νη ζπλαιιαγέο ηεο απνξξνθνύκελεο ζεσξνύληαη από ινγηζηηθή άπνςε πσο
δηελεξγνύληαη
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απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα πξνθύςνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηό, ζα σθεινύλ ή ζα
βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά κόλν απηή.
6. Ιδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζηα κέιε ηνπ Γ. θαη ηνπο Διεγθηέο ησλ πγρσλεπόκελσλ
Δηαηξεηώλ δελ πξνβιέπνληαη από ηα θαηαζηαηηθά νύηε από ηηο απνθάζεηο ησλ Γ.
νύηε παξέρνληαη θαη από ην ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο.
7. Από ηεο ηειεηώζεσο ηεο ζπγρώλεπζεο ε απνξξνθνύζα Δηαηξεία ππνθαζίζηαηαη
απηνδίθαηα θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηύπσζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ ζε
όια ηα δηθαηώκαηα, ππνρξεώζεηο θαη έλλνκεο ζρέζεηο ηεο απνξξνθνύκελεο Δηαηξείαο
θαη ε κεηαβίβαζε απηή εμνκνηώλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή.

Ακαξνύζην Αηηηθήο
13.08.2009
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