
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.∆. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

των Ανωνύµων Εταιρειών: 

 

1/ ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ Α. Τ. 

Ε.Α», που εδρεύει στα Καµίνια Πειραιά, οδός Αγίου Ελευθερίου, 

αριθµός 29, µε Α.Φ. Μ 099021555 της ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και 

ΑΡΜΑE: 54792/02/B/03/123, και Αριθµό ΓΕΜΗ: 044583407000. 

 

ΚΑΙ 

 

2./«Β-LIFT SERVICE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο «B- LIFT SERVICE 

A.E» που εδρεύει στα Καµίνια Πειραιά, οδός Αγίου Ελευθερίου, αριθµός 

29, µε Α.Φ.Μ: 099021844 της ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΑΡΜΑΕ: 

61917/02/B/06/127, και Αριθµό ΓΕΜΗ: 112718708000. 

 

µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 

 

Στα Καµίνια Πειραιά, και επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 29,σήµερα, 9 

Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ: 

(1) Αφ' ενός µεν της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία: 

«ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» και µε το διακριτικό τίτλο « 



ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ Α. Τ. Ε. Α», που εδρεύει στα Καµίνια Πειραιά, 

οδός Αγίου Ελευθερίου, αριθµός 29, µε Α.Φ. Μ 099021555 είναι 

καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό  

54792/02/B/03/123 και εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν από το 

∆ηµοσθένη Βαλσαµίδη του Γεωργίου και της Σωτηρίας, Πρόεδρο 

και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, κάτοικο Καµινίων Αττικής, οδός 

Αγίου Ελευθερίου, αριθµός 29 ,δυνάµει ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας, που χορηγήθηκε σ' αυτόν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της  7.10. 2013, στην οποία 

αποφασίστηκε η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύµβασης 

Συγχώνευσης, και 

     

 (2) Αφ' ετέρου της Ανώνυµης Εταιρείας, µε την επωνυµία 

«Β-LIFT SERVICE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο «B- LIFT SERVICE 

A.E» που εδρεύει στα Καµίνια Πειραιά, οδός Αγίου Ελευθερίου, αριθµός 

29, µε Α.Φ.Μ: 099021844 της ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και είναι 

καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 

61917/02/B/06/127 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ 

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΩΤΗΡΙΑΣ, Ηλεκτρολόγο 

µηχανολόγο, γεννηµένο, στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Αναβύσσου 

Αττικής, οδός Ήρας και Λύδας, κάτοχο του Α.∆.Τ. Φ 387187/2001του Γ’ 

Α.Τ. Πειραιά,µε Α.Φ.Μ. 043736455 της ∆.Ο.Υ. ΣΤ’ Πειραιά, ως 

Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, δυνάµει ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε σ' αυτόν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 8.10.2013, και ηµέρα Τρίτη, στην 

οποία  αποφασίστηκε η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύµβασης 

Συγχώνευσης. 

 



Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των παραπάνω Ανωνύµων Εταιρειών ήρθαν σε 

διαπραγµατεύσεις για τη συγχώνευση µε απορρόφηση της 

Απορροφoύµενης Εταιρείας από την Απορροφώσα, διότι θεώρησαν ότι 

αυτή η συγχώνευση είναι συµφέρουσα  και για τις δύο Εταιρείες. 

Αποφασίστηκε ότι η διατήρηση της νοµικής προσωπικότητας της 

απορροφούµενης  εταιρείας «Β-LIFT SERVICE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο 

«B- LIFT SERVICE A.E»  δεν εξυπηρετεί κάποια σκοπιµότητα, 

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ δηµιουργεί αυξηµένος κόστος λειτουργίας, ενώ µε την 

σκοπούµενη συγχώνευση τα µέρη αποσκοπούν στην απλοποίηση της 

οµιλικής δοµής, στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, στην 

εκµετάλλευση οικονοµικών συνεργιών και στην ενδυνάµωση του 

ισολογισµού, παρέχοντας συγκριτικό πλεονέκτηµα στην ανάπτυξη του 

οµίλου τόσο σε εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον. 

 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευοµένων Εταιρειών, κατά τις 

συνεδριάσεις τους [7.10.2013/ 8.10.2013/ 10.10.2013/ 11.10.2013],   

διατύπωσαν το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, κατά το  Ν 

2190/1920,  καθώς και µε τις διατάξεις του Ν. 2166/93. Συγχρόνως,   

εξουσιοδότησαν τον παραπάνω αναφερόµενο νόµιµο εκπρόσωπό τους,  

ΒΑΛΣΑΜΙ∆Η ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΩΤΗΡΙΑΣ, 

Ηλεκτρολόγο µηχανολόγο, γεννηµένο, στην Αθήνα το έτος 1966, 

κάτοικο Αναβύσσου Αττικής, οδός Ήρας και Λύδας, κάτοχο του Α.∆.Τ. 

Φ 387187/2001του Γ’ Α.Τ. Πειραιά, µε Α.Φ.Μ. 043736455 της ∆.Ο.Υ. 

ΣΤ’ Πειραιά, ως Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, για να 

υπογράψει, ως ο εκπρόσωπος των εταιρειών και των Συµβουλίων αυτών, 

µε σκοπό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής , σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των Κ.Ν 2190/1920 και Ν.2166/93.  

 



Συµφωνήθηκαν, λοιπόν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα εξής: 

 

1. Οι Ανώνυµες Εταιρείες ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο 

«ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ Α. Τ. Ε.Α» (εφεξής η «Απορροφούσα Εταιρεία») και 

«Β-LIFT SERVICE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο «B- LIFT SERVICE 

A.E» (εφεξής η «Απορροφούµενη Εταιρεία») συγχωνεύονται µε 

απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 

 

2. Η συγχώνευση των δύο Εταιρειών (εφεξής οι «Συγχωνευόµενες 

Εταιρείες») διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 

72-77Α του Ν. 2190/1920  και τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 

1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και 

προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται, µε βάση τα οικονοµικά τους 

στοιχεία (Ισολογισµούς). 

 

3. Η συγχώνευση τελειώνει µε την καταχώρηση της εγκριτικής 

αποφάσεως της συγχωνεύσεως της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής στο 

µητρώο ΓΕΜΗ. Οι αποφάσεις των Συγχωνευοµένων Εταιρειών, µαζί µε 

την οριστική Σύµβαση Συγχωνεύσεως που θα περιβληθεί τον τύπο του 

συµβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση περί 

συγχωνεύσεως θα υποβληθούν, από εκάστη Συγχωνευόµενη Εταιρεία, 

στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920 . Οι 

Συγχωνευόµενες Εταιρείες, νοµίµως εκπροσωπούµενες, συµφώνησαν 

τους όρους του παρόντος Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως, οι οποίοι 

τελούν υπό την αίρεση λήψεως των, κατά την κειµένη νοµοθεσία, 

οριζοµένων αδειών και εγκρίσεων, και της τηρήσεως των λοιπών 

διατυπώσεων. 



 

4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως, η 

Απορροφούµενη Εταιρεία λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, το δε σύνολο 

της περιουσίας της, ενεργητικό και παθητικό, µεταβιβάζεται στην 

Απορροφούσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται αυτοδίκαια 

σύµφωνα µε το νόµο, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα 

δικαιώµατα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφούµενης 

Εταιρείας. Οι µετοχές της Απορροφούµενης Εταιρείας που κατέχει ο 

µέτοχος αυτής ( µονοµετοχική), δεν παρέχουν σε αυτόν κανένα άλλο 

δικαίωµα, παρά µόνο το δικαίωµα της ανταλλαγής τους, µε µετοχές που 

θα εκδώσει η Απορροφούσα Εταιρεία. Όπου, κατά νόµο, απαιτείται η 

τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη  µεταβίβαση των περιουσιακών 

στοιχείων της Απορροφούµενης Εταιρείας, οι Συγχωνευόµενες Εταιρείες 

αναλαµβάνουν, δια του παρόντος, την επακριβή τήρηση τους. Οι τυχόν 

υπάρχουσες δίκες της Απορροφούµενης Εταιρείας συνεχίζονται από την 

Απορροφούσα Εταιρεία χωρίς καµία άλλη διατύπωση, µη επερχόµενης 

βίαιης διακοπής αυτών µε την συγχώνευση. 

 

5. Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας ανέρχεται 

σήµερα σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ (400.000,00 Ευρώ) 

και διαιρείται σε ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ (100.000,00) ονοµαστικές 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (4 Ευρώ) η κάθε 

µία. Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούµενης Εταιρείας ανέρχεται 

σήµερα σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

(300.600,00 Ευρώ) και διαιρείται σε ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (3.340,00) ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (90,00 Ευρώ) η κάθε µία. 

 



6. Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το 

διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ Α. Τ. Ε. Α» αυξάνεται λόγω της 

συγχώνευσης, κατά το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της 

Απορροφούµενης Εταιρείας «Β-LIFT SERVICE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο 

«B- LIFT SERVICE A.E» που εδρεύει στα Καµίνια Πειραιά, οδός 

Αγίου Ελευθερίου, αριθµός 29, µε Α.Φ.Μ: 099021844 της ∆ΟΥ: ΦΑΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑ και είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε 

αριθµό 61917/02/B/06/127,το οποίο ανέρχεται σε  ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ 

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300.600,00 ευρώ). Συνεπώς, το 

µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας θα ανέλθει 

συνολικά στο ποσό των Ευρώ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 700.600,00 Ευρώ) και θα διαιρείται σε ΕΚΑΤΟΝ 

ΕΒδΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 

(175.150)  ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τεσσαρων (4) 

ευρώ η κάθε µία. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν 

από την Απορροφούσα Εταιρεία νέοι τίτλοι µετοχών, οι οποίοι θα 

ανταλλαγούν µε τις µετοχές που κατέχει ο µέτοχος των συγχωνευόµενων 

εταιριών µε την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής µετοχών. Ο µέτοχος των 

συγχωνευόµενων εταιριών θα παραδώσει τις µετοχές τους στα γραφεία 

της Απορροφούσας Εταιρείας, σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής και θα παραλάβει, ταυτόχρονα, τις νέες 

µετοχές που δικαιούται. Οι παλαιοί τίτλοι των µετοχών των 

συγχωνευόµενων εταιριών θα ακυρωθούν, συντασσόµενου για το σκοπό 

αυτό ειδικού πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Απορροφούσας 

Εταιρείας. 

 



7. α) Ο µέτοχος της Απορροφούµενης εταιρείας, θα ανταλλάσσει µία (1) 

παλαιά µετοχή προς 2 νέες (2) νέες µετοχές, που θα εκδώσει η 

Απορροφούσα Εταιρεία λόγω αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της εκ 

της συγχωνεύσεως, δηλαδή θα λάβει συνολικά ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΜΙΑ 

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ (601.200) νέες στρογγυλοποιηµένες 

µετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας. 

β) Ο µέτοχος της Απορροφούσας Εταιρείας, θα ανταλλάσσει µία (1) 

παλαιά µετοχή προς 0,2485 νέες µετοχές, που θα εκδώσει η 

Απορροφούσα Εταιρεία λόγω αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της εκ 

της συγχωνεύσεως δηλαδή θα λάβει συνολικά  ενενηντα εννεα 

τετρακοσιεσ (99.400) νέες στρογγυλοποιηµένες µετοχές της 

Απορροφούσας Εταιρείας. 

 

8. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως, οι µετοχές που 

αναλογούν στο µέτοχο της Απορροφούµενης Εταιρείας, παρέχουν σε 

αυτόν, το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Απορροφούσας 

Εταιρείας. 

 

9. Από την 1.1.2013 ήτοι από την επόµενη ηµέρα του Ισολογισµού 

Μετασχηµατισµού, µε βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η 

απορρόφηση και µέχρι την ηµέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες 

οι πράξεις και οι 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 µόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα µεταφερθούν µε 

συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφούσας Εταιρείας. 

 



10. ∆εν υπάρχουν µέτοχοι της Απορροφούµενης Εταιρείας, οι οποίοι να 

έχουν ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων 

πλην µετοχών. 

 

11. Για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και τους τακτικούς 

ελεγκτές των συγχωνευόµενων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το 

Καταστατικό τους ή από αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων 

τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα, ούτε τους παρέχονται τέτοια 

πλεονεκτήµατα µε την παρούσα σύµβαση συγχώνευσης. 

 

12. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούµενης Εταιρείας που θα 

µεταβιβασθούν στην Απορροφούσα Εταιρεία είναι αυτά που 

αναγράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της  

 

13. Η Απορροφούµενη Εταιρεία µεταβιβάζει στην Απορροφούσα 

Εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της και γενικά το 

σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η Απορροφούσα Εταιρεία 

καθίσταται κύρια, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και 

ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούµενης Εταιρείας, των 

απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και εάν 

απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της. 

 

14. Μεταβιβάζεται στην Απορροφούσα Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωµα, 

άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και εάν ακόµη δεν 

κατονοµάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται µε ακρίβεια στην παρούσα 

σύµβαση, 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 όλα, από τη νόµιµη ολοκλήρωση 



της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην 

Απορροφούσα Εταιρεία. 

 

15.  Η Απορροφούµενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: 

α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούµενης (ενεργητικό και 

παθητικό) κατά την 1.1.2013, είναι αυτή που αναγράφεται στον 

ισολογισµό της, της 31.12.2012, αναγράφονται τα εισφερόµενα, 

µεταβιβαζόµενα και παραδιδόµενα στην Απορροφούσα Εταιρεία « 

ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.Α» περιουσιακά στοιχεία, 

β) Τα εισφερόµενα ενεργητικά µεν στοιχεία τυγχάνουν της 

αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγµένα παντός εν 

γένει πραγµατικού και νοµικού ελαττώµατος, τα δε παθητικά 

στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω 

αναφερόµενο ισολογισµό. 

16.  Η Απορροφούσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά 

των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της 

Απορροφούµενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισµό 

της, της 31.12.2012, καθώς και όπως αυτά θα έχουν µεταβληθεί 

µέχρις της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά 

στοιχεία θα αποτελούν µέρος του ενεργητικού και παθητικού της 

Απορροφούσας Εταιρείας. 

 

17. Οι συγχωνευόµενες Εταιρίες συµφωνούν ότι η Απορροφώσα, µετά 

την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, να φέρει την πλήρη επωνυµία 

:ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ Α. Τ. 

Ε.Α»  

 



Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Συµβάσεως 

Συγχωνεύσεως της «ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» µε το διακριτικό τίτλο 

«ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ Α. Τ. Ε.Α»,  

µε Απορρόφηση της 

 

«Β-LIFT SERVICE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο «B- LIFT SERVICE 

A.E», 

 

 και υπογράφεται νόµιµα από τον εκπρόσωπο καθεµιάς των 

συµβαλλοµένων εταιρειών. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ 

ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ Α. Τ. 

Ε.Α» 

 

 

 

 

 

 



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ 

«Β-LIFT SERVICE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο «B- LIFT 

SERVICE A.E», 
 


