ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
«MEDIHOLD Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών», «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Συνελεύσεις των Εταίρων των κατωτέρω συγχωνευόμενων εταιρειών (στο εξής από κοινού
καλουμένων ως οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), ήτοι:
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Ι.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, επί της οδού Αριστείδου - Γκινοσάτη & Περιφ. Οδού Κορωπίου, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:
008070901000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 64790/04/Β/07/240) (στο εξής, η «Απορροφώσα Εταιρεία»)
(β)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MEDIHOLD Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών» και τον
διακριτικό τίτλο «MEDIHOLD ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής, επί της Λ. Δημοκρατίας αρ. 48, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 044643507000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 46989/02/Β/00/109) (στο εξής, η «Απορροφωμένη Εταιρεία Ι (MEDIHOLD)»),
(γ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ», η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, επί
της Λ. Αθηνών αρ. 26 και Τσεβά, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004636701000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 51194/04/Β/02/27) (στο εξής, η «Απορροφωμένη
Εταιρεία ΙΙ (ΑΧΑΡΝΑΙ)»),
(δ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Ι.Α.Ε.»,
η οποία εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής, επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 57-59, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044786007000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.:
65484/02/Β/08/25) (στο εξής, η «Απορροφωμένη Εταιρεία ΙΙΙ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ)»),
(ε)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ι.Α.Ε.», η οποία εδρεύει
στο Πέραμα Αττικής, επί της Λεωφ. Ειρήνης 67, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044789207000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.: 66397/02/Ββ/08/83) (στο εξής, η
«Απορροφωμένη Εταιρεία ΙV (ΠΕΡΑΜΑ)»),
(στ)
Η Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ- ΔΙΑΓΝΩΣΗ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ- ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε.», η οποία
εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, επί της οδού Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 118, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001696301000 (στο εξής, η
«Απορροφωμένη Εταιρεία V (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ)»),
(ζ)
Η Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε.», η οποία
εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής, επί της Λ. Δημοκρατίας αρ. 48, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044533807000 (στο εξής, η «Απορροφωμένη Εταιρεία
VΙ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ)»), (στο εξής η Απορροφωμένη Εταιρεία Ι (MEDIHOLD), η Απορροφωμένη Εταιρεία ΙΙ (ΑΧΑΡΝΑΙ), η
Απορροφώμενη Εταιρεία ΙΙΙ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ), η Απορροφωμένη Εταιρεία IV (ΠΕΡΑΜΑ), η Απορροφωμένη Εταιρεία V (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ) και η
Απορροφωμένη Εταιρεία VI (ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ) από κοινού καλουμένων ως οι «Απορροφώμενες Εταιρείες»), γνωστοποιούν,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920 («Περί Ανωνύμων Εταιρειών»), όπως ισχύει σήμερα, ότι
την 30.6.2015 υπεγράφη μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκε η
συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία. Το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης
Συγχώνευσης υποβλήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920, στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και τις λοιπές συναφείς διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας από καθεμία από τις
Συγχωνευόμενες Εταιρείες και εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικές ανακοινώσεις καταχώρισης.
Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπει σε περίληψη τα ακόλουθα:
1. Η συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφωμένων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις:
α) των άρθρων 68 § 2 και 69 έως και 77Α του Κ.Ν. 2190/1920 («Περί Ανωνύμων Εταιρειών»), όπως ισχύουν σήμερα,
β) των άρθρων 1 έως και 5 του Ν. 2166/1993 («Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στη έμμεση και άμεση φορολογία
και άλλες διατάξεις»), όπως ισχύουν σήμερα, και εν γένει
γ) της εμπορικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, στους όρους και τις
διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.
2. Η συγχώνευση πραγματοποιείται με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιρειών. Τα
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφωμένων Εταιρειών, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού
με ημερομηνία 31.12.2014, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας αυξάνεται συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση συμφώνως προς το
άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 κατά ποσό ίσο με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των Απορροφωμένων Εταιρειών.
Δεδομένου ότι υπάρχει συμμετοχή των υπό συγχώνευση εταιρειών στα μετοχικά κεφάλαια των λοιπών Συγχωνευόμενων Εταιρειών,
οι μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτές τις συμμετοχές θα ακυρωθούν και έναντι αυτών δεν θα εκδοθούν νέες. Επομένως, το μετοχικό
κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ισούται με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, αφού,
πρώτα, διαγραφεί το μετοχικό κεφάλαιο που αναλογεί στη συμμετοχή των υπό συγχώνευση εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των
λοιπών Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Ακολούθως, η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας μειώνεται από
ένα ευρώ σε πενήντα ένα λεπτά του ευρώ, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας
και τροποποίηση του Καταστατικού της, προκειμένου να προκύψουν ακέραιοι αριθμοί μετοχών, που θα λάβει έκαστος εκ των
μετόχων, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφόμενη σχέση ανταλλαγής.

4. Στον κατωτέρω πίνακα εμφαίνονται τα μετοχικά και εταιρικά κεφάλαια, κατά περίπτωση, της Απορροφώσας Εταιρείας και των
Απορροφώμενων Εταιρειών, την 31.12.2014, με αναφορά στην εταιρική νομική μορφή εκάστης εξ αυτών, στον αριθμό, τον τύπο και την
ονομαστική αξία των μετοχών και στον αριθμό και την αξία εταιρικών μεριδίων αυτών, κατά περίπτωση:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απορροφώσα Εταιρεία
Απορροφώμενη Εταιρεία Ι
Απορροφώμενη Εταιρεία ΙΙ
Απορροφώμενη Εταιρεία ΙΙΙ
Απορροφώμενη Εταιρεία ΙV
Απορροφώμενη Εταιρεία V
Απορροφώμενη Εταιρεία VI

ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ
ΑΞΙΑ ΣΕ €
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΑΕ
ΕΠΕ
ΕΠΕ

1,00
29,35
1,00
1,00
1,00
30,00
30,00

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
Κοινές ονομαστικές
Κοινές ονομαστικές
Κοινές ονομαστικές
Κοινές ονομαστικές
Κοινές ονομαστικές
-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ /
ΜΕΤΟΧΩΝ /
ΕΤΑΙΡΙΚΟ
ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ €
760.000,00
760.000
827.670
28.200,00
235.000,00
235.000
160.000,00
160.000
180.000,00
180.000
120.000
4.000,00
14.718,00
441.540

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των Ευρώ οκτακοσίων εβδομήντα επτά
επτακοσίων εβδομήντα και εξήντα πέντε λεπτών (€877.770,65), το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφερόμενων μετοχικών και
εταιρικών κεφαλαίων των Απορροφωμένων Εταιρειών. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας
Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα και εξήντα πέντε
λεπτών (€1.637.770,65) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε (3.211.315) ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ (€0,51) κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης
μετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας. H Aπορροφώσα Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ακυρώσει το σύνολο
των παλαιών μετοχών της και θα εκδώσει για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της τρία εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες
τριακόσιες δέκα πέντε (3.211.315) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ (€0,
51), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, βάσει των συμφωνούμενων σχέσεων ανταλλαγής.
7. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και των Συνελεύσεων των Εταίρων των Συγχωνευομένων Εταιρειών μαζί
με την Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιληφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από
τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών, θα υποβληθούν στις κατά το νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις
δημοσιότητας για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση – δημοσίευση στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, δηλαδή της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών.
8. Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα κατανεμηθούν στους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας και των
Απορροφωμένων Εταιρειών σύμφωνα με τις ακόλουθες σχέσεις ανταλλαγής, οι οποίες κρίνονται δίκαιες, εύλογες και λογικές:
α) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λαμβάνουν 0,085 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής
αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ (€ 0,51) για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός
(€1,00), ήτοι, 64.226 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ συνολικά, έναντι 114.000 παλαιών μετοχών, όπως
προκύπτει μετά τη διαγραφή 646.000 μετοχών εκ του συνόλου 760.000 ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00), κατά τα αναφερόμενα στην
παραπάνω παράγραφο 1.5. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 2% στο νέο κεφάλαιο
που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.
β) Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας Ι (MEDIHOLD) θα λαμβάνουν 22,775 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας
Εταιρείας ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ (€ 0,51) για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφωμένης Εταιρείας Ι
(MEDIHOLD) ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35), ήτοι, 642.263 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας
πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ συνολικά, έναντι 19.599 παλαιών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών
(€29,35), όπως προκύπτει μετά τη διαγραφή 8.601 μετοχών εκ του συνόλου 28.200 ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα
πέντε λεπτών (€29,35), κατά τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 1.5. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας
Ι (MEDIHOLD) θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 20% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.
γ) Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας ΙΙ (ΑΧΑΡΝΑΙ) θα λαμβάνουν 0,683 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας
ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ (€ 0,51) για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφωμένης Εταιρείας ΙΙ (ΑΧΑΡΝΑΙ)
ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00), ήτοι, 160.566 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ συνολικά, έναντι
47.000 παλαιών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00), όπως προκύπτει μετά τη διαγραφή 188.000 μετοχών εκ του συνόλου
235.000 ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00), κατά τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 1.5. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι της
Απορροφώμενης Εταιρείας ΙΙ (ΑΧΑΡΝΑΙ) θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 5% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της
συγχώνευσης.
δ) Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας ΙΙΙ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ) θα λαμβάνουν 2,007 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας
Εταιρείας ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ (€ 0,51) για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφωμένης Εταιρείας ΙΙΙ
(ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ) ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00), ήτοι, 321.132 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ
συνολικά, έναντι 160.000 παλαιών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00). Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης
Εταιρείας ΙΙΙ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ) θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 10% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.
ε) Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας ΙV (ΠΕΡΑΜΑ) θα λαμβάνουν 1,070 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας
ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ (€ 0,51) για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφωμένης Εταιρείας ΙV (ΠΕΡΑΜΑ)
ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00), ήτοι, 192.679 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ συνολικά, έναντι
180.000 παλαιών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00). Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας ΙV (ΠΕΡΑΜΑ)
θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 6% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.
στ) Οι εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας V (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ) θα λαμβάνουν 240,849 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας
Εταιρείας ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ (€ 0,51) για κάθε ένα (1) παλαιό εταιρικό μερίδιο της Απορροφωμένης
Εταιρείας V (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ) αξίας Ευρώ τριάντα (€30,00), ήτοι, 963.394 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ
συνολικά, έναντι 4.000 παλαιών εταιρικών μεριδίων αξίας Ευρώ τριάντα (€30,00). Ως εκ τούτου, οι εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας
V (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ) θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 30% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.
ζ) Οι εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας VΙ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ) θα λαμβάνουν 58,911 νέες ονομαστικές μετοχές της
Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ (€ 0,51) για κάθε ένα (1) παλαιό εταιρικό μερίδιο της
Απορροφωμένης Εταιρείας VΙ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ) αξίας Ευρώ τριάντα (€30,00), ήτοι, 867.055 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας

πενήντα ενός λεπτών του Ευρώ συνολικά, έναντι 14.718 παλαιών εταιρικών μεριδίων αξίας Ευρώ τριάντα (€30,00). Ως εκ τούτου, οι
εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας VΙ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ) θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 27% στο νέο κεφάλαιο που θα
σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.
9.
Από την επομένη ημέρα της κατάρτισης των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των Απορροφωμένων Εταιρειών, ήτοι από την
01.01.2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των Συγχωνευόμενων Εταιριών, οι πράξεις και συναλλαγές
των Απορροφωμένων Εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας,
τα δε οικονομικά αποτελέσματα των Απορροφωμένων Εταιρειών που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας Εταιρείας, θα ωφελούν ή θα
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτήν. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική
εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας.
10.
Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, οι Απορροφώμενες Εταιρείες λύονται και παύουν να υπάρχουν, χωρίς να
επακολουθήσει η θέση τους υπό εκκαθάριση και οι μέτοχοι και οι εταίροι τους, κατά περίπτωση, γίνονται μέτοχοι της Απορροφώσας
Εταιρείας. Οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια, κατά περίπτωση, των Απορροφωμένων Εταιρειών ακυρώνονται και το σύνολο της
περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία τους και περιλαμβάνεται στους καταρτισθέντες κατά
το άρθρο 2 του Ν. 2166/1993 Ισολογισμούς Μετασχηματισμού, μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία. Κατά συνέπεια, η
Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού (κινητού και ακινήτου)
στοιχείου των Απορροφώμενων Εταιρειών, εν γένει, συμπεριλαμβανομένων οιονδήποτε απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων, από
οποιαδήποτε αιτία κι εάν απορρέουν.
11.
Από την καταχώρηση, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.), της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, η Απορροφώσα
Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, στο σύνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων των Απορροφώμενων Εταιρειών, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ
των Απορροφώμενων Εταιρειών και των εννόμων σχέσεων των Απορροφωμένων Εταιρειών – με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων
διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων) ή του κατά περίπτωσιν
αμεταβιβάστου των διοικητικών αδειών-, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες των
Απορροφωμένων Εταιρειών θα συνεχιστούν αυτοδικαίως από την Απορροφώσα Εταιρεία ή κατ’ αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη
διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση, και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαιη διακοπή αυτών και χωρίς να
απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. Μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή
άλλο περιουσιακό στοιχείο των Απορροφώμενων Εταιρειών κι αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια
στην παρούσα, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και
τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία, εν
συνόλω, από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.
12.
Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι μέτοχοι και εταίροι, κατά περίπτωση, των Απορροφωμένων Εταιρειών, θα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως
01.01.2015-31.12.2015, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος, το οποίο θα εγκριθεί και θα διανεμηθεί με απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016.
13.
Δεν υπάρχουν μέτοχοι/εταίροι που να έχουν ειδικά δικαιώματα στις Απορροφώμενες Εταιρείες, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων
πλην μετοχών/εταιρικών μεριδίων.
14.
Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών και τους Τακτικούς Ελεγκτές των
Συγχωνευομένων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων
τους ή των Συνελεύσεων των Εταίρων τους, κατά περίπτωση, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής, εξαιρουμένου
του δικαιώματος των κ. Ιωάννη Καραμηνά να ορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας.
15.
Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη χορήγηση των κατά Νόμο προβλεπόμενων
αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.
Κορωπί, 08.09.2015
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