
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών   

«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε» και «KEY FOOD ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη. 

 

 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920, τα 
Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών: Α) «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. », η 
οποία  έχει έδρα επί της Λεωφόρου Σπάτων 81 εις Γέρακα Αττικής με Α.Φ.Μ 094025817 ,   
Αρ.ΓΕΜΗ 000267201000, (στο εξής και «Απορροφούσα»), και, Β) «KEY FOOD ΠΑΡΑΓΩΓΗ – 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό 
τίτλο ΚΕΥ FOOD Α.Ε , η οποία  έχει έδρα επί της Λεωφόρου Σπάτων 81 εις Γέρακα Αττικής με 
Α.Φ.Μ 094093389 , Αρ.ΓΕΜΗ 011771659000, (στο εξής και «Απορροφούμενη»), 
Γνωστοποιούν την πιο κάτω Περίληψη του από  05.09.2016 Σχεδίου Σύμβασης 
Συγχώνευσής τους. 
 Η Συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και 
των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας “ KEY FOOD 
A.E “ από την Ανώνυμη Εταιρεία " ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με βάση τον 
Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2015.  
Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και 
παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία 
φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, της 31.12.2015 και όπως αυτή (η περιουσία) 
θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα 
εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε 
περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας. Η απορροφούσα κατέχει το 
σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, το  μετοχικό κεφάλαιο της 
απορροφούσας εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων 
μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένυται, 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, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού 
ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.  
Από 01.01.2016, 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 απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται 
από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε 
οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με 
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.  



Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μετά από την έγκριση από το ΓΕΜΗ  η απορροφούσα 
εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το 
νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης 
εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.  
 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε 

 ΚEY FOOD A.E 
 
 


