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Aριθμός 1472
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
___________
Αίτημα της εταιρείας Bioland Energy Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμό N. 419(Α)/Κ50-2015 Άδειας Κατασκευής
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη, μελέτησαν και εξετίμησαν δεόντως τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και Κανονισμών και όλα τα έγγραφα και στοιχεία που είχαν ενώπιόν τους, τους φακέλους
της αίτησης και της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ50-2015, που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία Bioland Energy Ltd, και
λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής, όπως αυτή εκφράστηκε στην Περιβαλλοντική
Γνωμάτευση ημερομηνίας 20/12/2013, και διευκρινίστηκε περαιτέρω στη ΡΑΕΚ από το Διευθυντή του Τμήματος
Περιβάλλοντος με τις υπ’ αριθμό φακέλου 2.12.020.15.032 επιστολές του, ημερομηνίας 27/5/2016, 31/5/2016 και
14/11/2016, τα Μέλη της ΡΑΕΚ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
ότι προτείνουν να προβούν στην προτεινόμενη από την εταιρεία Bioland Energy Ltd Τροποποίηση του προοιμίου της
Άδειας Κατασκευής N.419(Α)/Κ50-2015 ως ακολούθως:
o Να αφαιρεθεί η απαίτηση για αποχαρακτηρισμό του ελαίου πυρόλυσης ελαστικών (ΕΠΕ) από απόβλητο.
o Να αφαιρεθεί η απαίτηση για προδιαγραφές προτύπου καυσίμου εσωτερικής καύσης τύπου Ντίζελ και να
αντικατασταθεί με την απαίτηση για προδιαγραφές προτύπου καυσίμου Βαρέως Μαζούτ (HFO) ή Ελαφριού
Μαζούτ (LFO), σύμφωνα με την Περιβαλλοντική έγκριση.
Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Bioland Energy Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους
κατόχους Άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς,
Κανονισμός 13(3).
Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση της πιο πάνω Άδειας Κατασκευής της εταιρείας
Bioland Energy Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της
ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο Άδειας.
Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, Κανονισμός
13-(2) (γ), οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με την πιο πάνω τροποποίηση Άδειας στα Γραφεία της
ος
ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3 όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ. 22666363.

Αριθμός 1473
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Υ.Σ.Ε.)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.) ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που
διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο στο κέντρο της Λευκωσίας, συνολικού εμβαδού 700 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±3%, για
τη στέγαση της Υπηρεσίας, για περίοδο 5 ετών με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για 2 επιπρόσθετες
περιόδους των 2 ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της
διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση. Το κτίριο πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο μέχρι τον
Ιούνιο του 2017.
2. Ο Ιδιοκτήτης του κτιρίου πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά
και το κτίριο να έχει εμβαδόν γραφειακών και άλλων χώρων 500 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων διακίνησης
και υπηρεσιών), και εμβαδόν αποθηκών 200 τ.μ. Οι απαιτούμενες άδειες πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν την
παράδοση του κτιρίου ή σε καθορισμένη χρονική περίοδο που ακολουθεί την ημερομηνία παράδοσης του κτιρίου, η
οποία θα συμφωνηθεί. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα
άμεσης διακοπής/τερματισμού της σύμβασης.
3. Σημειώνεται ότι το κτίριο που θα προεπιλεγεί, θα επιθεωρηθεί από όλες τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και
οι τροποποιήσεις του κτιρίου που θα υποδειχθούν να υλοποιηθούν, ούτως ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με
βάση τις ανάγκες της Υ.Σ.Ε., και το συνεπαγόμενο κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Οι υπό αναφορά
εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα
επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου καθόλη τη διάρκεια ενοικίασης του κτιρίου.
4. Το σύνολο των εργαζομένων που θα στεγαστούν στο υπό αναφορά κτίριο ανέρχεται στους 18 περίπου (16
γραφεία και 1 αίθουσα συνεδριάσεων). Το κτίριο πρέπει να παρέχει:
(α) Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία,
(β) ανελκυστήρα (με προδιαγραφές για Α με Α),
(γ) κλιματισμό/θέρμανση,
(δ) δομημένη καλωδίωση (structured cabling) για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών
υπολογιστών και τηλεφωνικού κέντρου/τηλεφώνων, ή να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας
καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους,
(ε) σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης,
(ζ) σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης,
(η) γενικά όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,
(θ) αποχωρητήρια (ανδρών και γυναικών) ανά όροφο,
(ι) κουζίνα ανά όροφο,
(κ) εξόδους κινδύνου,
(λ) ηχομονωτικά/θερμομονωτικά τζάμια/παράθυρα double glazing, που να προστατεύουν από τις υπεριώδεις
ακτινοβολίες του ηλίου, να είναι ευκόλως προσβάσιμα και ασφαλή στη χρήση με ελάχιστο μέγεθος το 10% του
εμβαδού του χώρου.
5. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει επίσης 18 χώρους στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού (εκ των οποίων
τουλάχιστον 5 να είναι καλυμμένοι) καθώς και τουλάχιστον 2 χώρους στάθμευσης επισκεπτών, δηλαδή χώρων με
εύκολη πρόσβαση στο κοινό.
6. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:
1.
Τίτλος Ιδιοκτησίας.
2.
Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής.
3.
Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών του κτιρίου.
4.
Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίου, αν ανεγέρθηκε πριν το 1987.
5.
Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των
εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση.
6.
Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτιρίου.
7.
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και
8.
Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν το κτίριο έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το
πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου.
9.
Άλλα πιστοποιητικά/άδειες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.
7. Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ./μήνα) για
γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους.
8. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στην Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών στην οδό Γρηγόρη
Αυξεντίου 7Β, Τ.Τ. 1096 Λευκωσία, και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών της Υ.Σ.Ε. το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.
ημέρα Παρασκευή, 7/4/2017. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ καλέστε το τηλέφωνο με αριθμό 22401585.

Αριθμός 1474
2 Μαρτίου 2017.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Φεβρουάριο 2017 σημείωσε αύξηση 0,34 μονάδες ή 0,35% και έφτασε στις 98,87
μονάδες σε σύγκριση με 98,53 τον Ιανουάριο 2017. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις ορισμένων ειδών ένδυσης και
του ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο 2017 αυξήθηκε με ρυθμό 1,7% σε σύγκριση με 0,5% τον Ιανουάριο 2017.
Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο 2016 μειώθηκε με ρυθμό -2,6%.
3. Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον
προηγούμενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Δείκτες Τιμών (2015=100)
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Ποσοστό μεταβολής (%)

Ιανουάριος
2017

Φεβρουάριος
2017

Φεβ 2017
Ιαν 2016

Φεβ 2017
Φεβ 2016

Ιαν.- Φεβ 2017
Ιαν.- Φεβ 2016

1.

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα
ποτά

102,35

101,74

-0,60

3,08

1,98

2.

Αλκοολούχα ποτά και καπνός

99,60

98,92

-0,68

-2,84

-1,55

3.

΄Ενδυση και υπόδηση

90,30

93,81

3,89

1,85

0,60

4.

Στέγαση, ύδρευση,
ηλεκτρισμός και
υγραέριο
Επίπλωση, οικιακός
εξοπλισμός και προϊόντα
καθαρισμού

98,67

100,01

1,36

6,69

4,73

97,57

97,44

-0,13

-2,52

-2,52

5.

6.

Υγεία

101,45

101,44

-0,01

0,88

0,96

7.

Μεταφορές

95,79

95,86

0,07

3,32

2,55

8.

Επικοινωνίες

98,51

97,83

-0,69

-2,38

-2,04

9.

Αναψυχή και πολιτισμός

99,46

99,51

0,05

0,33

0,23

10.

Εκπαίδευση

100,75

100,75

0,00

0,52

0,52

11.

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

100,31

100,33

0,02

0,47

0,51

12.

΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες

98,98

99,16

0,18

-0,32

-0,46

Γενικός Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή

98,53

98,87

0,35

1,68

1,10

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
Διευθυντής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Αριθμός 1475
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014
Αντίτυπα της έκθεσης ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014’
στην Ελληνική – Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους
αντιπροσώπους του, προς €6,50 το αντίτυπο.

Αριθμός 1476
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2016
____________
Γνωστοποίηση
Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με βάση το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών
Νόμων του 2002 μέχρι 2016, ανακοινώνει ότι δεν έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε ενστάσεις κατά της αναθεώρησης του
Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις
3 Φεβρουαρίου 2017 και αφορά τον καθορισμό των σημείων εκπομπής από τα οποία εκπέμπουν οι: (α) Παγκύπριοι
ραδιοφωνικοί οργανισμοί, (β) τοπικοί ραδιοφωνικοί οργανισμοί και (γ) μικροί τοπικοί ραδιοφωνικοί οργανισμοί.
Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου του προαναφερθέντος Νόμου, ο Διευθυντής του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι η εν λόγω αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης
καθίσταται τελική.

Αριθμός 1477
Aναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με την VIRDEN HOLDINGS LIMITED, από τη Λεμεσό, Κύπρου (η «Απορροφούσα Εταιρεία»),
και
Αναφορικά με τη My ENERGY s.r.o., από τη Μπρατισλάβα, Σλοβακία (η «Απορροφούμενη Εταιρεία»),
και
Αναφορικά με τη ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του Σλοβακικού Εμπορικού Κώδικα με Αρ. 513/1991 Συμπλ., Εμπορικός Κώδικας
όπως τροποποιήθηκε, ισχύων στη Σλοβακική Δημοκρατία,
και
Αναφορικά με την καταχώριση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 201Κ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 αναφορικά με
την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Απορροφούμενης Εταιρείας και της Απορροφούσας
Εταιρείας.
Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
Α. Μορφή, Όνομα και Εγγεγραμμένο Γραφείο των υπό Συγχώνευση Εταιρειών
1. ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(i)
Όνομα: VIRDEN HOLDINGS LIMITED.
(ii)
Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό
εγγραφής HE289567.
ος
(iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Χριστοδούλου Χατζηπαύλου 205, Loulloupis Court, 4 όροφος, Γραφείο
401, Τ.Κ. 3036, Λεμεσός, Κύπρος.
2. ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(i) Όνομα: My ENERGY s.r.o.
(ii) Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στη Σλοβακία με αριθμό εγγραφής 35934069.
(iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Bajkalska 5/B, 831 04 Μπρατισλάβα, Σλοβακία.
Β. Μητρώα στα οποία είναι καταχωρημένα τα έγγραφα των πιο πάνω Εταιρειών
1. Τα έγγραφα της Virden Holdings Limited-Απορροφoύσας Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Γραφείο του
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Λευκωσία, Κύπρος.
2. Τα έγγραφα της My ENERGY s.r.o. Απορροφούμενης Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο εμπορικό μητρώο
του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Μπρατισλάβα I, Τμήμα: sro, Αριθμός Καταχώρισης: 109647/Β.
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Δυνάμει διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, η διασυνοριακή
συγχώνευση μεταξύ της Virden Holdings Limited-Απορροφoύσας Εταιρείας και της My ENERGY s.r.o. Απορροφούμενης
ή
Εταιρείας έχει ολοκληρωθεί και η 30 Ιανουαρίου 2017 έχει ορισθεί ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής
συγχώνευσης.

Αριθμός 1478
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113, AΡΘΡΑ 201ΙΓ ΚΑΙ 365Α
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ μεταξύ της Εταιρείας Adam
Bogdani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, από Zawiercie, από την Πολωνία (η «Απορροφώσα Εταιρεία») και
της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Adam Bogdani Ltd από την Κυπριακή Δημοκρατία (η «Απορροφούμενη
Εταιρεία»).
Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
Μορφή, Όνομα και Εγγεγραμμένο Γραφείο των υπό Συγχώνευση Εταιρειών:
1.

ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(i) Μορφή: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών η οποία έχει εγκαθιδρυθεί σύμφωνα με τους Νόμους
ης
και Κανοισμούς της Πολωνίας, συμπεριλαμβανομένων του Πολωνικού Νόμου της 15 Σεπτεμβρίου 2000,
ο Εμπορικός Κώδικας Εταιρειών (ενοποιημένο κείμενο Εφημερίδα Νόμων του 2016 στοιχείο 1578),
εγγεγραμμένη στο μητρώο των επιχειρήσεων, του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου το οποίο φυλάγεται
από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Częstochowa με αριθμό μητρώου εγγραφής 0000539285.
(ii) Όνομα: Adam Bogdani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Żabia 42, 42-400 Zawiercie, Πολωνία

2.

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(i) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αρ. Εγγραφής ΗΕ 282015
(ii) Όνομα: Adam Bogdani Ltd
ος
(iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: οδός Ζήνωνος Σώζου 11, 3 όροφος, Διαμέρισμα 303, 1075 Λευκωσία, Κύπρος.
Μητρώα στα οποία είναι καταχωρημένα τα έγγραφα των πιο πάνω εταιρειών
Τα έγγραφα της Απορροφώσας Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο μητρώο των επιχειρήσεων, του Εθνικού
Δικαστηριακού Μητρώου το οποίο φυλάγεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Częstochowa στην Πολωνία.
Τα έγγραφα της Απορροφούμενης Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος.
Μέτοχοι Μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση με τις υπό συγχώνευση εταιρείες
Η Απορροφούμενη Εταιρεία έχει ένα μέτοχο, την Απορροφώσα Εταιρεία, που κατέχει το 100% των εκδομένων
μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν εγείρεται οποιοδήποτε θέμα ρύθμισης
δικαιωμάτων μειοψηφίας.
Η Απορροφώσα Εταιρεία θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας. Οι πιστωτές της
Απορροφούμενης Εταιρείας, μετά τη συγχώνευση, θα καταστούν πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας, η
οποία θα έχει υποχρέωση να αποπληρώσει όλα τα χρέη της Απορροφούμενης Εταιρείας.
Οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αναφορικά με την προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση από
Ζήνωνος Σώζου 11, 3ος όροφος, Διαμέρισμα 303, 1075 Λευκωσία, Κύπρος.

3.
4.

5.

6.

7.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
-μεταξύAdam Bogdani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, από Zawiercie, Πολωνία
-καιAdam Bogdani Ltd, από Λευκωσία, Κύπρος
Εγγεγραμμένο Όνομα:- Adam Bogdani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Εγγεγραμμένο Γραφείο:- Żabia 42, 42-400 Zawiercie, Πολωνία
Μετοχικό Κεφάλαιο:- εβδομήντα εφτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ζλότι (77.135.000,00 zł) το οποίο
αποτελείται από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εφτακόσιες (1.542.700) μετοχές ίσης ονομαστικής
αξίας με πενήντα ζλότι (50 zł) αξία η κάθε μία
Μητρώο / Αριθμός Εγγραφής:- Επαρχιακό Δικαστήριο Częstochowa, Αρχείο Επιχειρήσεων του Εθνικού Δικαστηρίου
ΚRS 000039285
(«η Απορροφώσα Εταιρεία»)
Εγγεγραμμένο Όνομα:- Adam Bogdani Ltd
ος
Εγγεγραμμένο Γραφείο:- Ζήνωνος Σώζου 11, 3 όροφος, Διαμέρισμα 303, 1075 Λευκωσία, Κύπρος
Μετοχικό Κεφάλαιο:- Το εγκεκριμένο ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι €5.000 (Πέντε Χιλιάδες Ευρώ), διαιρεμένο
σε 5000 (πέντε χιλιάδες) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 (ένα Ευρώ) η κάθε μία. Το εκδομένο Μετοχικό
Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1.400 (Χίλια τετρακόσια Ευρώ) διαιρεμένο σε 1400 (χίλια τετρακόσιες) συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας €1,00 (Ένα Ευρώ) η κάθε μία
Μητρώο / Αριθμός Εγγραφής:- Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, ΗΕ 282015
(«η Απορροφώμενη Εταιρεία»)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Αναφορικά με τη μελλοντική διασυνοριακή διαδικασία συγχώνευσης σύμφωνα με την οποία η Απορροφώσα Εταιρεία
(Acquiring Company) θα συγχωνευτεί και θα απορροφήσει την Απορροφώμενη Εταιρεία (the Dissolving Company) («η
Συγχώνευση»), τα αντίστοιχα διοικητικά όργανα των προαναφερθέντων Εταιρειών (από τούδε και στο εξής θα
αναφέρονται μαζί ως οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας και το
Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας έχουν συμφωνήσει το πιο κάτω κοινό σχέδιο διασυνοριακής
συγχώνευσης («Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης») και αναφέρουν τα εξής:
1.
Η Απορροφώσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας, κατέχοντας ολόκληρο το
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας ήτοι 1400 (Χίλιες Τετρακόσιες) συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας €1,00 (Ένα Ευρώ) η κάθε μια.
2.
Ο σκοπός της Συγχώνευσης είναι
i. Η αύξηση της οικονομικής δυνατότητας και η βελτίωση των αποτελεσματικών λειτουργιών των
Συγχωνευόμενων Εταιρειών δια της μείωσης του κόστους λειτουργίας.
ii. Η απλοποίηση της μετοχικής δομής των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δια της απλοποίησης και του
εξορθολογισμού της χρηματοδοτικής ροής μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.
iii. Η εξάλειψη του κόστους συντήρησης και η μείωση των κόστων λειτουργίας της Απορροφώσας Εταιρείας σε
ενοποιημένο επίπεδο.
iv. Η αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δια της βελτιστοποίησης και
απλούστευσης της ιδιοκτησιακής τους δομής.
v. Η επίτευξη αποτελεσματικότερης διαχείρισης των δραστηριοτήτων και εξοικονόμηση κόστους στον τομέα της
διαχείρισης λογιστικής και φορολογικών διαδικασιών.
3.
Η πρόθεση είναι όπως οι δραστηριότητες της Απορροφώμενης Εταιρείας να συνεχιστούν από την Απορροφώσα
Εταιρεία στη δικαιοδοσία της Πολωνίας.
4. Αναφορικά με την Απορροφώσα Εταιρεία, καμία αίτηση για ανακήρυξη πτώχευσης έχει καταχωρηθεί ενώ δεν έχει
δημοσιευθεί οποιαδήποτε ανακοίνωση περί πτώχευσης αυτής και αναφορικά με την Απορροφώμενη Εταιρεία, δεν
έχει εκδοθεί Διάταγμα και καμία αίτηση δεν έχει καταχωρηθεί ή απόφαση έχει ληφθεί αναφορικά με τη διάλυση, τη
διαχείριση ή το διορισμό Παραλήπτη ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία έχει ξεκινήσει αναφορικά με τα περιουσιακά
στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών.
5. Το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης περιλαμβάνει πρόνοιες οι οποίες αφορούν τη Συγχώνευση των
Συγχωνευομένων Εταιρειών σε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες πρόνοιες της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του
ης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005 αναφορικά με τη Διασυνοριακή
Συγχώνευση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ως έχει τροποποιηθεί («η Οδηγία») και σε συμμόρφωση με τους
ης
Νόμους της Πολωνίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτοι Πολωνικός Νόμος της 15 Σεπτεμβρίου 2000, ο

Εμπορικός Κώδικας Εταιρειών (ενοποιημένο κείμενο Εφημερίδα Νόμων του 2016 στοιχείο 1578) ως έχει
τροποποιηθεί («ο Πολωνικός Εταιρικός Νόμος») και ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 ως έχει τροποποιηθεί δια του
Άρθρου 2 του Νόμου 186 (Ι) του 2007 και διά του Άρθρου 10 του Νόμου 40 (Ι)/2016 («ο Κυπριακός Εταιρικός
Νόμος»). Τόσο ο Πολωνικός Εταιρικός Νόμος και ο Κυπριακός Εταιρικός Νόμος έχουν εισάγει τις πρόνοιες της
Οδηγίας.
6. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα της
Συγχώνευσης και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης Εταιρείας θα απαλλαχθούν πλήρως από
οποιαδήποτε καθήκοντά τους.
7. Το παρόν κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης έχει συνταχθεί από κοινού από τα αρμόδια διοικητικά όργανα
των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας.
Α. Πλαίσιο
Λόγω του γεγονότος, ότι η Συγχώνευση θα συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά στην Απορροφώμενη Εταιρεία όλων των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας και τη διάλυση της Απορροφώμενης Εταιρείας
χωρίς αυτή να εκκαθαριστεί, η διαδικασία θα διέπετε από τους Νόμους οι οποίοι εφαρμόζονται επί της Απορροφώσας
Εταιρείας, ήτοι το Πολωνικό Δίκαιο. Ταυτόχρονα, η Συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κυπριακού
Δικαίου.
Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το 100% (εκατό τοις εκατό) του εκδομένου και πληρωμένου μετοχικού κεφαλαίου της
Απορροφώμενης Εταιρείας και η Συγχώνευση ως εκ τούτου δύναται να γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 492
1
§ 1, σημείο 1 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου ως επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 516 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου
ο οποίος αναφέρεται στους Κανόνες δια της Συγχώνευση Πολωνικών Εταιρειών με αλλοδαπές εταιρείες.
Περαιτέρω, η Συγχώνευση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 201Θ μέχρι 202ΚΖ του Κυπριακού
Εταιρικού Νόμου.
Β. Χαρακτηριστικά της Προτιθέμενης Συγχώνευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας
έχουν αποφασίσει να προτείνουν όπως η Απορροφώμενη Εταιρεία συγχωνευθεί με την Απορροφώσα Εταιρεία
σύμφωνα με το Άρθρο 201Ι του Κυπριακού Εταιρικού Νόμου και Άρθρο 492 §1 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου. Η
Απορροφώμενη Εταιρεία θα μεταφέρει δυνάμει του Νόμου και ταυτόχρονα (“ipso jure”) όλα τα περιουσιακά της στοιχεία,
την επιχείρησή της και τις υποχρεώσεις της («το Ενεργητικό και το Παθητικό») στην Απορροφώσα Εταιρεία.
1
Σύμφωνα με το Άρθρο 506 §1 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου, σε συνάρτηση με το Άρθρο 516 του Πολωνικού
Εταιρικού Νόμου, Άρθρο 9 §1 της Oδηγίας και Άρθρο 201 IΣΤ του Κυπριακού Εταιρικού Νόμου, η βάση επί της οποίας
στηρίζεται η Συγχώνευση είναι το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας με τη συγκατάθεση
των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας στο Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης.
Πρόχειρο αντίγραφο του Γραπτού Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας
αναφορικά με τη Συγχώνευση με την Απορροφώμενη Εταιρεία επισυνάπτεται στη παρούσα ως Επισυνημμένο Α.
15
Σύμφωνα με το Άρθρο 516 §2 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου, Άρθρο 15 παράγραφος 1 καθώς και το Άρθρο 9
παράγραφος 1 της Οδηγίας, και Άρθρο 201ΚΒ(2)(β) του Κυπριακού Εταιρικού Νόμου, δεν απαιτείται ψήφισμα της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας διά τη Συγχώνευση.
Γ. Εταιρική Δομή των Συγχωνευομένων Εταιρειών
Η Adam Bogdani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει
εγκαθιδρυθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Πολωνίας με Εγγεγραμμένο Γραφείο στην οδό Żabia 42, 42-400 Zawiercie,
Πολωνία, εγγεγραμμένη στο μητρώο των επιχειρήσεων του Εθνικού Δικαστηριακού Μητρώου το οποίο φυλάγεται από
το Επαρχιακό Δικαστήριο της Częstochowa με Αρ. Εγγραφής 0000539285.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας είναι εβδομήντα εφτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες
ζλότι (77.135.000,00 zł) το οποίο αποτελείται από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εφτακόσιες
(1.542.700) μετοχές ίσης ονομαστικής αξίας με πενήντα ζλότι (50 zł) αξία η κάθε μία.
Η Adam Bogdani Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει εγκαθιδρυθεί σύμφωνα με τους Νόμους της
Κυπριακής Δημοκρατίας με Αρ. Εγγραφής ΗΕ 282015, με το Εγγεγραμμένο Γραφείο της να βρίσκεται στην οδό
ος
Ζήνωνος Σώζου 11, 3 όροφος, Διαμέρισμα 303, 1075 Λευκωσία, Κύπρος. Το εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της
εταιρείας είναι 5.000€ (Πέντε Χιλιάδες Ευρώ), διαιρεμένο σε 5000 (πέντε χιλιάδες) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας
1€ (ένα Ευρώ) η κάθε μία. Το εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1.400 (Χίλια τετρακόσια Ευρώ)
διαιρεμένο σε 1400 (χίλια τετρακόσια) συνήθης μετοχές ονομαστικής αξίας 1€ (Ένα Ευρώ) η κάθε μία.
Δ. Αποτέλεσμα Διασυνοριακής Συγχώνευσης
Εφόσον η συγχώνευση πραγματοποιηθεί, η Adam Bogdani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością θα είναι η εταιρεία
η οποία θα αποτελέσει το αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχώνευσης και δεν θα αλλάξει τη νομική της υπόσταση, το
όνομα ή το εγγεγραμμένο γραφείο ή τα Καταστατικά και Ιδρυτικά της έγγραφα λόγω της συγχώνευσης. Η Adam Bogdani

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością συμμετέχει στη Συγχώνευση ως η Απορροφώσα Εταιρεία ως οι όροι των
σχετικών προϋποθέσεων που τίθενται από τον Πολωνικό Εταιρικό Νόμο, τον Κυπριακό Εταιρικό Νόμο και την Οδηγία.
Η Απορροφώμενη Εταιρεία επιβεβαιώνει και δίνει τη συγκατάθεση της στην Απορροφώσα Εταιρεία, αναφορικά με τη
Συγχώνευση, δια τη μεταφορά όλων των περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωμάτων και των οφειλών και
υποχρεώσεων της Απορροφώμενης Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η Απορροφώσα Εταιρεία εξουσιοδοτείται να εξασκήσει και
να επιδιώξει την εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων στο όνομα αυτής και δύναται να ζητήσει εγγραφές οποιονδήποτε
δικαιωμάτων από οποιοδήποτε Δικαστήριο και Αρμόδια Αρχή επί του ονόματος της, εάν τέτοια δικαιώματα δεν
μεταφέρονται δια της καθολικής διαδοχής ως αυτή προκύπτει από τη Συγχώνευση.
Ε. Ημερομηνία Συγχώνευσης
Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της Οδηγίας, το Νόμο του Κράτους Μέλους, στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται η Εταιρεία
η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχώνευσης, θα καθορίσει την ημερομηνία κατά την οποία θα
θεωρείται ότι η διασυνοριακή συγχώνευση έχει επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, σε συνάρτηση με το Άρθρο 493 § 2 του
Πολωνικού Εταιρικού Νόμου και Άρθρο 201ΙΘ του Κυπριακού Εταιρικού Νόμου, η Συγχώνευση των Συγχωνευομένων
Εταιρειών θα επιτευχθεί όταν η Συγχώνευση θα εγγραφεί στο Πολωνικό Αρχείο του Δικαστηρίου όπου έχει δικαιοδοσία
επί της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι το Αρχείο Επιχειρήσεων το οποίο διατηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο της
Częstochowa, στη Πολωνία («Ημερομηνία Συγχώνευσης»).
ΣΤ. Λογιστικό Αποτέλεσμα της Συγχώνευσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών
Αναφορικά με το Πολωνικό Δίκαιο, για λογιστικούς σκοπούς, η συγχώνευση θα θεωρείται ότι έχει συντελεστεί, κατά την
Ημερομηνία Συγχώνευσης. Ως εκ τούτου η ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών
θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας που προκύπτει από τη Διασυνοριακή
Συγχώνευση είναι η Ημέρα Συγχώνευσης.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
I. Η δομή, το όνομα και το εγγεγραμμένο γραφείο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, αρχείο και αριθμός εγγραφής
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(Άρθρο 516 σημείο 1 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου)
Εγγεγραμμένο Όνομα:- Adam Bogdani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Εγγεγραμμένο Γραφείο:- ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, Πολωνία
Μετοχικό Κεφάλαιο:- εβδομήντα εφτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ζλότι (77.135.000,00 zł) το οποίο
αποτελείται από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εφτακόσιες (1.542.700) μετοχές ίσης
ονομαστικής αξίας με πενήντα ζλότι (50 zł) αξία η κάθε μία.
Εγγεγραμμένοι μέτοχοι : Adam Bogdani με Αρ. Διαβατηρίου ΕΒ 2367463 εκδοθέν από την Wojewoda Slaski,
ιδιοκτήτης 1.542.699 συνήθους μετοχών και Marcin Bogdani με Αρ. Διαβατηρίου ΕΗ 5297044 εκδοθέν από την
Wojewoda Slaski, ιδιοκτήτης 1 συνήθους μετοχής.
Μητρώο / Αριθμός Εγγραφής:- Επαρχιακό Δικαστήριο Częstochowa, Αρχείο Επιχειρήσεων του Εθνικού Δικαστηρίου
ΚRS 0000539285
(«η Απορροφώσα Εταιρεία»)
Εγγεγραμμένο Όνομα:- Adam Bogdani Ltd
ος
Εγγεγραμμένο Γραφείο:- Ζήνωνος Σώζου 11, 3 όροφος, Διαμέρισμα 303, 1075 Λευκωσία, Κύπρος
Μετοχικό Κεφάλαιο:- Το εγκεκριμένο ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 5.000€ (Πέντε Χιλιάδες Ευρώ),
διαιρεμένο σε 5000 (πέντε χιλιάδες) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1€ (ένα Ευρώ) η κάθε μία. Το εκδομένο
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1.400 (Χίλια τετρακόσια Ευρώ) διαιρεμένο σε 1400 (χίλια τετρακόσια)
συνήθης μετοχές ονομαστικής αξίας 1€ (Ένα Ευρώ) η κάθε μία
Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι : Adam Bogdani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ιδιοκτήτρια όλου του εκδομένου
μετοχικού κεφαλαίου της Adam Bogdani Ltd.
Μητρώο / Αριθμός Εγγραφής:- Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, ΗΕ 282015
(«η Απορροφώμενη Εταιρεία»)
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ΙΙ. Μέθοδος συγχώνευσης (Άρθρο 516 σημείο 1 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου)
Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί δια της μεταφοράς της Απορροφώμενης Εταιρείας στην Απορροφώσα Εταιρεία
η οποία κατέχει το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας, ως ο μοναδικός της μέτοχος,
όπου η Απορροφώμενη Εταιρεία θα συγχωνευθεί με την Απορροφώσα Εταιρεία, διά της μεταφοράς στην
Απορροφώσα Εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της, δια καθολικής διαδοχής, και
διαλύοντας την Απορροφώμενη Εταιρεία χωρίς αυτή να εκκαθαριστεί, σε συνάρτηση με τις πρόνοιες του Άρθρου
1
201Θ – 201ΚΖ του Κυπριακού Εταιρικού Νόμου και σε συμμόρφωση με τα Άρθρα 492 §1 σημείο 1 και Άρθρο 516
του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου.

Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με τα όσα προνοεί το Άρθρο 494 §1 του
Πολωνικού Εταιρικού Νόμου και Άρθρο 201ΚΑ το Κυπριακού Εταιρικού Νόμου θα λάβει κατά την Ημερομηνία
Συγχώνευσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας, και η Απορροφώμενη
Εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς αυτή να εκκαθαριστεί.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφώσα Εταιρεία,
σύμφωνα με το Άρθρο 515 §1 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου η Συγχώνευση θα επιτευχθεί χωρίς της αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου και της Απορροφώσας Εταιρείας.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας έχουν λάβει νομική
συμβουλή ότι η Συγχώνευση δεν απαιτεί τη λήψη οποιασδήποτε άδειας από οποιανδήποτε Ελεγκτική Αρχή ή το
Χρηματιστήριο Αξιών της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Πολωνίας.
ΙΙΙ. Το ποσοστό ανταλλαγής τίτλων (μερίδιο εταιρικού κεφαλαίου) της Απορροφώμενης Εταιρείας με τίτλους (μερίδιο
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εταιρικού κεφαλαίου) της Απορροφώσας Εταιρείας (Άρθρο 516 σημείο 3 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου)
Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης η Απορροφώμενη Εταιρεία θα σταματήσει να υφίσταται και οποιεσδήποτε από τις
μετοχές της οι οποίες έχουν εκδοθεί θα ακυρωθούν. Καμιά από τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα
εξαργυρωθεί ή θα εκδοθεί. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει κανένα ποσοστό ανταλλαγής μετοχών και άλλων τίτλων των
Συγχωνευομένων Εταιρειών.
Αναφορικά με το γεγονός ότι η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν έχει εκδώσει οποιουσδήποτε τίτλους πέραν των δικών
της μετοχών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Απορροφώσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης
Εταιρείας το παρόν Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης δεν περιέχει πληροφορίες σε παραχώρηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σε κατόχους τέτοιων τίτλων.
IV. Ημερομηνία κατά την οποία άλλοι τίτλοι παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας
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(Άρθρο 516 σημείο 7 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου
Η Απορροφώσα Εταιρεία δεν έχει εκδώσει οποιουσδήποτε άλλους τίτλους. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν έχει
εκδώσει οποιουσδήποτε άλλους τίτλους. Οι τίτλοι οι οποίοι έχουν εκδοθεί μέχρι και την Ημερομηνία Συγχώνευσης
δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας αρχής γενομένης από την Ημερομηνία
Συγχώνευσης. Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις για απόκτηση ή για εξάσκηση των δικαιωμάτων σε
συμμετοχή στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Συγχώνευσης.
V. Όροι επηρεασμού των τίτλων ή μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία προκύπτει από τη
Διασυνοριακή Συγχώνευση
15

Λόγω του Άρθρου 15 παράγραφος 1 της Οδηγίας, Άρθρο 516 §1 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου, ως επίσης του
Άρθρου 201ΚΒ (2) (α) του Κυπριακού Εταιρικού Νόμου, δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής τέτοιας πληροφορίας στο
Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης.
VI. Τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στου εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το Σχέδιο Διασυνοριακής
Συγχώνευσης ή στα Μέλη Των Διοικητικών, Διευθυντικών, Εποπτικών ή Ελεκτικών Οργάνων των Συγχωνευομένων
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Εταιρειών. (Άρθρο 516 σημείο 8 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου)
Καμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες παραχωρεί ή θα παραχωρήσει, σε σχέση με τη Συγχώνευση, οποιαδήποτε
ειδικά πλεονεκτήματα στα Μέλη των Διοικητικών Οργάνων της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας και στα Μέλη των Διοικητικών Οργάνων της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Καθώς όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με το
15
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Άρθρο 516 §1 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου, σε συνάρτηση με το Άρθρο 516 , Άρθρο 15 παράγραφος 1 της
Οδηγίας και Άρθρο 201ΚΒ του Κυριακού Εταιρικού Νόμου, το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης δε θα
ελεγχθεί από ανεξάρτητους ελεγτές.
Συνεπώς δεν παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται ή
πρόκειται να δοθούν στους ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που ελέγχουν το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής
Συγχώνευσης.
VII. Διευθετήσεις που έχουν γίνει αναφορικά με την εξάσκηση των δικαιωμάτων των Πιστωτών και των Μετόχων
Μειοψηφίας των Συγχωνευόμενων Εταιριών και των Ενδιαφερόμενων Προσώπων - Παραληπτών του παρόντος και
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πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με αυτές, οι οποίες μπορούν να ληφθούν άνευ χρεώσεως. (Άρθρο 516
σημείο 9 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου)

Προστασία Πιστωτών
1. Λόγω του γεγονότος ότι η Απορροφώσα Εταιρεία έχει εγκαθιδρυθεί και εγγραφεί στην Πολωνία, οι πρόνοιες των
Άρθρων 495 και 496 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 2-5 πιο κάτω,
εφαρμόζονται και προστατεύουν τους πιστωτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.
2. Οι πιστωτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών οι οποίοι καταχωρούν τις απαιτήσεις τους εντός 6 (έξι) μηνών από
την δημοσίευση της Συγχώνευσης και αποδεικνύουν ότι η ικανοποίηση της απαίτησης κινδυνεύει λόγω της
Συγχώνευσης, δύνανται να ζητήσουν από το δικαστήριο της δικαιοδοσίας όπου έχει εγκαθιδρυθεί η
Απορροφώσα Εταιρεία να εκδώσει διάταγμα για την κατάλληλη εξασφάλιση των απαιτήσεών τους, εκτός και εάν
τέτοια εξασφάλιση έχει δοθεί από την Απορροφώσα Εταιρεία.
3. Η Απορροφώσα Εταιρεία θα διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας και τα
περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώσας Εταιρείας ξεχωριστά μέχρι την μέρα οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών,
των οποίων απαιτήσεις έχουν προκύψει ή θα προκύψουν πριν την Ημερομηνία της Συγχώνευσης και οι οποίοι
δίνουν έγγραφη απαίτηση εντός των 6 (έξι) μηνών από την δημοσίευση της Συγχώνευσης, ικανοποιηθούν ή
εξασφαλιστούν.
4. Κατά τη διάρκεια που η Απορροφώσα Εταιρεία διαχειρίζεται ξεχωριστά τα περιουσιακά στοιχεία της
Απορροφώμενης Εταιρείας από τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώσας Εταιρείας, οι πιστωτές της
Απορροφώμενης Εταιρείας θα έχουν προτεραιότητα από τους πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας επί των
περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας, ενώ οι πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας θα
έχουν προτεραιότητα επί των πιστωτών της Απορροφώμενης Εταιρείας επί των περιουσιακών στοιχείων της
Απορροφώσας Εταιρείας.
5. Οι πάνω πρόνοιες διασφαλίζουν επαρκή προστασία των πιστωτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.
Συγκεκριμένα, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, η θέση των πιστωτών της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν θα
γίνει χειρότερη ενώ η δυνατότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών της Απορροφώμενης Εταιρείας
θα είναι μεγαλύτερη. Τα συμφέροντα των πιστωτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών είναι επαρκώς
ασφαλισμένα.
6. Η Συγχώνευση δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα των πιστωτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι
μοναδικοί πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας είναι οι δυο μοναδικοί μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας
που έδωσαν τη συγκατάθεση τους αναφορικά με τη συγχώνευση. Οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας
έχουν ειδοποιηθεί αναφορικά με τη συγχώνευση και θα παρέχουν τη συγκατάθεση τους για τη Συγχώνευση.
Χωρίς επηρεασμό των ως άνω σε σχέση με τους πιστωτές της Απορρφόμενης Εταιρείας, η Απορροφώμενη
εταιρεία στοχεύει όπως διευθετήσει τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές πριν την Ημερομηνία
Συγχώνευσης. Το ίδιο ισχύει αναφορικά με τις φορολογικές οφειλές και δικαιώματα προς την Κυπριακή
Δημοκρατία.
Προστασία Μετόχων Μειοψηφίας
Η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν έχει μέτοχους μειοψηφίας.
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Αναφορικά με το γεγονός ότι η Απορροφώσα Εταιρεία είναι Πολωνική, οι πρόνοιες του Άρθρου 516 του
Πολωνικού Εταιρικού Νόμου δεν εφαρμόζονται για την προστασία των μετόχων μειοψηφίας. Η προστασία των
μετόχων μειοψηφίας επιτυγχάνεται διαμέσου του δικαιώματος των Μετόχων να κινηθούν δικαστικά για την ακύρωση
του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας αναφορικά με την Συγχώνευση
των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.
Σε συμμόρφωση με τα Άρθρα 422 και 425 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου και σε συνάρτηση με τα Άρθρα 509 § 1
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Ι § 2 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου και Άρθρο 516 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου, τα δικαιώματα των μετόχων
μειοψηφίας διασφαλίζονται από το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο δήλωση δια της οποίας θα ακυρώνεται
το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας αναφορικά με την Συγχώνευση των
Συγχωνευομένων Εταιρειών.
Διεύθυνση από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες αναφορικά με τις διευθετήσεις που έχουν γίνει άνευ
χρεώσεως
Οι πιστωτές και οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δύνανται να λάβουν πληροφορίες αναφορικά με τις
διευθετήσεις που έχουν γίνει για την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους, άνευ χρεώσεως, από τις πιο κάτω
διευθύνσεις:1. ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, Πολωνία
ος
2. Ζήνωνος Σώζου 11, 3 όροφος, Διαμέρισμα 303, 1075 Λευκωσία, Κύπρος.
VIII. Κανόνες που διέπουν το ρόλο των εργοδοτούμενων στον καθορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους στα
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διοικητικά όργανα της Απορροφώσας Εταιρείας. (Άρθρο 516 σημείο 10 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου)
Λόγω του γεγονότος ότι οι κανόνες συμμετοχής των εργοδοτούμενων δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε εκ των
Συγχωνευόμενων Εταιρειών (και δεν θα εφαρμοστούν πριν την εγγραφή της Συγχώνευσης), σύμφωνα με τις
ης
πρόνοιες του Άρθρου 29 του Πολωνικού Νόμου της 25 Απριλίου 2008 αναφορικά με την συμμετοχή των
εργοδοτούμενων στην εταιρεία η οποία προκύπτει από την διασυνοριακή συγχώνευση (Βιβλίο Νόμων Αρ. 86,
σημείο 525), δεν υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση να εφαρμοστούν κανόνες για την συμμετοχή των
εργοδοτούμενων. Μετά την Ημερομηνία Συγχώνευσης, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής
εργοδοτούμενων, ως αναφέρεται πιο πάνω, στην Απορροφώσα Εταιρεία.
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IX. Η πιθανή επίπτωση της Συγχώνευσης επί των εργοδοτούμενων στην Απορροφώσα Εταιρεία (Άρθρο 516
σημείο 11 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου)

Καθώς η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν έχει εργοδοτούμενους κατά την ημερομηνία του παρόντος Κοινού Σχεδίου
Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η Συγχώνευση δεν ενέχει πιθανή επίπτωση επί εργοδοτούμενων της Απορροφώσας
1
Εταιρείας και ειδικότερα δεν θα υπάρχει μεταφορά εργοδοτούμενων στον νέο εργοδότη (Άρθρο 23 του Πολωνικού
ης
Νόμου της 26 Ιουνίου 1974, Κώδικας Εργατικού Δικαίου (Βιβλίο Νόμων 1974, Αρ. 24, σημείο 141, ως έχει
τροποποιηθεί).
X. Η πιθανή επίπτωση της Συγχώνευσης επί των εργοδοτούμενων στην Απορροφώμενη Εταιρεία
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν
έχει εργοδοτούμενους.
XI. Η ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα θεωρούνται, για λογιστικούς
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σκοπούς, ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας (Άρθρο 516 σημείο 12 του Πολωνικού Εταιρικού
Νόμου)
Για σκοπούς του Πολωνικού Δικαίου, η Συγχώνευση θα θεωρείται ότι έχει συντελεστεί, για λογιστικούς σκοπούς, κατά
την Ημερομηνία Συγχώνευσης. Ως εκ τούτου η ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των Συγχωνευόμενων
Εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας που προκύπτει από τη
Διασυνοριακή Συγχώνευση, είναι η Ημέρα Συγχώνευσης.
XII. Υπολογισμός αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Απορροφώμενης Εταιρείας οι οποίες
θα μεταφερθούν στην Απορροφώσα Εταιρεία
Η αξία των περιουσιακών στοιχείωντης Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε 61.889.349 PLN. Η αξία θα
υπολογιστεί σε ζλότι (zloty) σύμφωνα με μέση αξία συναλλάγματος η οποία καθορίζεται από τον Πρόεδρο της
Πολωνικής Εθνικής Τράπεζας η οποία θα δημοσιευθεί κατά την ημέρα που προηγείται της Ημερομηνίας
Συγχώνευσης.
Η αξία των υποχρεώσεων της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε 501.569 PLN. Η αξία θα υπολογιστεί σε ζλότι
(zloty) σύμφωνα με τη μέση αξία συναλλάγματος η οποία καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Πολωνικής Εθνικής
Τράπεζας η οποία θα δημοσιευθεί κατά την ημέρα που προηγείται της Ημερομηνίας Συγχώνευσης.
Η προαναφερόμενη αξία περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Απορροφώμενης Εταιρείας προκύπτει
από τις εγκεκριμένες Οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν
ως ακολούθως :

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες χρησιμοποίησαν της Εγκεκριμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Απορροφώμενης
Εταιρείας για το οικονομικό έτος που τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 για να καθορίσουν τους όρους τις
συγχώνευσης.
Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει τον Ισολογισμό (Balance Sheet) της Απορροφώσας Εταιρείας
ης
ημερ. 1 Ιανουαρίου 2017 για να καθορίσουν τους όρους της Συγχώνευσης.
XIII. Η ημερομηνία κατά την οποία κλείνουν τα λογιστικά βιβλία των Συγχωνευόμενων Εταιρειών τα οποία
3
χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν τους όρους της Συγχώνευσης. (Άρθρο 516 σημείο 14 του Πολωνικού
Εταιρικού Νόμου)
Τα λογιστικά βιβλία της Απορροφώμενης Εταιρείας κλείνουν κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης. Τα λογιστικά βιβλία
της Απορροφώσας Εταιρείας δεν κλείνουν λόγω της Συγχώνευσης με την Απορροφώμενη Εταιρεία.

XIV. Έκθεση Εμπειρογνωμόνων
15

Σε συνάρτηση με το Άρθρο 516 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου και Άρθρο 201ΚΒ του Κυπριακού Εταιρικού
Νόμου, δεν απαιτείται επιθεώρηση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονα, ούτε
έκθεση εμπειρογνώμονα. Ως εκ τούτου δεν παρέχονται ειδικά πλεονεκτήματα σε εμπειρογνώμονες.
XV. Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της Απορροφώσας Εταιρείας
Καθώς η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο .515 §1 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου και με το
1
Άρθρο 516 του Πολωνικού Εταιρικού Νόμου, π.χ. χωρίς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας
Εταιρείας, και η Συγχώνευση δεν θα προκαλέσει καταστάσεις οι οποίες επιτάσσουν την τροποποίηση του Ιδρυτικού
και Καταστατικού Εγγράφου της Απορροφώσας Εταιρείας, το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της Απορροφώσας
Εταιρείας δεν θα τροποποιηθεί και θα παραμείνει ως έχει , ως το Επισυνημμένο Β.
XVI. Τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται από την εταιρεία που προκύπτει από την Συγχώνευση στους εταίρους που
έχουν ειδικά δικαιώματα ή στους δικαιούχους εκ τίτλων διαφορετικών από τις μετοχές ή τα μέτρα που προτείνονταιvαι
γι’ αυτούς.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας οι οποίοι απολαμβάνουν οποιαδήποτε ειδικά
δικαιώματα. Επίσης σημειώνεται ότι το θέμα των κατόχων τίτλων αναλύεται στις παραγράφους III και ΙV του
παρόντος πίνακα.
XVII. Επισυνημμένα Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης
Επισυνημμένο Α:- Πρόχειρο αντίγραφο του Γραπτού Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Επισυνημμένο Β:-Ένορκη Δήλωση Πιστής Μετάφρασης του Ενοποιημένου Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της
Απορροφώσας Εταιρείας.
Έξοδα
Όλα τα έξοδα, τέλη και δικαιώματα οποιουδήποτε είδους αναφορικά με τη Συγχώνευση θα τα επιβαρυνθεί η
Απορροφώσα Εταιρεία.
Η Απορροφώσα Εταιρεία θα αποπληρώσει, εάν παρουσιαστεί τέτοια περίπτωση, όλους τους φόρους που οφείλονται
από την Απορροφώμενη Εταιρεία επί του κεφαλαίου και κερδών αναφορικά με τα λογιστικά έτη τα οποία δεν έχουν
ακόμη φορολογηθεί.
Εάν οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος θεωρηθεί ως άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα
και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης. Τέτοια άκυρη ή μη
εφαρμόσιμη πρόνοια θα αντικατασταθεί με μία έγκυρη και εφαρμόσιμη πρόνοια, τέτοια η οποία στο βαθμό που θα είναι
εφικτό θα συνάδει με το σκοπό της άκυρης ή μη εφαρμόσιμης πρόνοιας.
Όλα τα επισυνημμένα του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Το
παρόν Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης εκτελέστηκε στην Αγγλική γλώσσα. Οποιαδήποτε από τις
Συγχωνευόμενες εταιρείες, μπορεί για δικούς της σκοπούς, και σε σχέση με τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου να
το μεταφράσει στην ανάλογη επίσημη γλώσσα.
Adam Bogdani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
_υπογραφή____________________
Adam Bogdani
Sole Member of the Board of Directors
Ημερ:- 23/2/2017
Adam Bodgani Ltd
_υπογραφή____________________
Adam Bogdani
Member of the Board of Directors
_υπογραφή____________________
Cezary Zieniuk
Member of the Board of Directors
_υπογραφή____________________
Stella Michail
Member of the Board of Directors
Ημερ. 23/2/2017.

Αριθμός 1479
AΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 113.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ:
3 TOPS EOOD από τη Σόφια, Βουλγαρία (η «Απορροφούσα Εταιρεία»),
και
PRIMPROPERTY INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED από τη Λευκωσία, Κύπρο (η «Απορροφούμενη Εταιρεία»).
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ, του Κυπριακού
περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και του Εμπορικού Κώδικα της Βουλγαρίας.
Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
Α. Μορφή, Όνομα και Εγγεγραμμένο Γραφείο των υπό Συγχώνευση Εταιρειών
1. ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(i) Όνομα: PRIMPROPERTY INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED
(ii) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό
εγγραφής ΗΕ 209424
(iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ακροπόλεως 66, Αcropolis Tower, 2012 Λευκωσία, Κύπρος.
2.
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(i) Όνομα: 3 TOPS EOOD
(ii) Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγεγραμμένη στη Βουλγαρία με αριθμό εγγραφής UIC
203754000
(iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: 103 James Boucher blvd., 2nd floor, Office No 5, Sofia, Lozenets District, p.c.
1407, Bulgaria.
Β. Μητρώα στα οποία καταχωρούνται τα έγγραφα των υπό συγχώνευση εταιρειών
1.
Τα έγγραφα της Απορροφούμενης Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. Αριθμός
εγγραφής της Απορροφούμενης Εταιρείας ΗΕ 209424.
2.
Τα έγγραφα της Απορροφούσας Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας
Εγγραφής, Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας (Commercial Register of the Registration Agency with the
Ministry of Justice of Bulgaria). Αριθμός Εγγραφής της Απορροφούσας Εταιρείας UIC 203754000.
Γ. Μέτοχοι Μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών αναφορικά με τις υπό συγχώνευση εταιρείες και διευθύνσεις στις
οποίες μπορούν να ληφθούν πληροφορίες
1.
Τα δικαιώματα των πιστωτών δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τη διασυνοριακή συγχώνευση και η
Απορροφούσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας ως δικούς της
πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/ή τις απαιτήσεις που αφορούν την Απορροφούμενη Εταιρεία.
2.
Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας.
3.
Οποιοσδήποτε πιστωτής της Απορροφούμενης Εταιρείας μπορεί να αιτηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο για να
ληφθούν κατάλληλα μέτρα εξασφάλισης.
4.
Η Απορροφούσα Εταιρεία θα διαχειρίζεται ξεχωριστά τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει λάβει από την
Απορροφούμενη Εταιρεία για περίοδο 6 μηνών από την ημέρα της συγχώνευσης. Κατά της διάρκεια της
περιόδου αυτής, οποιοσδήποτε πιστωτής της Απορροφούσας Εταιρείας με μη εξασφαλισμένο εισπρακτέο ποσό
το οποίο προέκυψε πριν τη συγχώνευση, έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πληρωμή ή εξασφάλιση η οποία θα
αντιστοιχεί στα δικαιώματά του.
5.
Με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης (α) όλα τα στοιχεία του παθητικού και ενεργητικού της
Απορροφούμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Απορροφούσα Εταιρεία και (β) η Απορροφούμενη Εταιρεία
θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.
6.
Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω
διευθετήσεων, οποιοσδήποτε πιστωτής δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς
την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο εγγεγραμμένο γραφείο της Απορροφούμενης Εταιρείας στην οδό
Ακροπόλεως 66, Αcropolis Tower, 2012 Λευκωσία, Κύπρος, καθώς και στο εγγεγραμμένο γραφείο της
Απορροφούσας Εταιρείας στην οδό 103 James Boucher blvd., 2nd floor, Office No 5, Sofia, Lozenets District,
p.c. 1407, Bulgaria.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
(«Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης» )
Οι υπογεγραμμένοι
(α) 3 TOPS EOOD, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό ιδιοκτήτη, συσταθείσα και υπάρχουσα σύμφωνα με
τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, έχοντας την έδρα και το εγγεγραμμένο γραφείο της στην διεύθυνση 103
ος
James Boucher blvd., 2 όροφος, Γραφείο Νο. 5, Σόφια, περιοχή Lozenets, ταχυδρομικός κώδικας 1407, Βουλγαρία,
εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Εγγραφής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας με αριθμό
UIC 203754000, εκπροσωπούμενη από το Διευθυντή κ. Πανορμίτη Χατζηστρατή, κάτοικος Ελλάδας, ο οποίος γεννήθηκε
στις 28.02.1966 στη Ρόδο, Ελλάδα, κάτοχος πολιτικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ432192, εκδοθείσα στις 19.10.2011 από
την Αστυνομική Ηγεσία- Ρόδου, Ελλάδα, στο εφεξής καλούμενη ως η «3 TOPS” ή ως «η Απορροφώσα Εταιρεία», και
(β) PRIMPROPERTY INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συσταθείσα και
υπάρχουσα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχοντας το εγγεγραμμένο γραφείο της στη διεύθυνση
Λεωφόρος Ακροπόλεως 66, Acropolis tower, 2012 Λευκωσία, Κύπρος, εγγεγραμμένη στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών
και Επίσημου Παραλήπτη στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, με αριθμό
εγγραφής ΗΕ 209424, εκπροσωπούμενη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τον κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο,
κάτοικος Ελλάδας, ο οποίος γεννήθηκε στις 02.04.1961 στην Αθήνα, Ελλάδα, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό
ΑΙ2241056, εκδοθέν στις 21.02.2012 από την Εθνική Αστυνομική Ηγεσία της Ελλάδας, και τον κ. Χριστόφορο Νικόλαο
Δημητριάδη, κάτοικος Κύπρου, ο οποίος γεννήθηκε στις 18.08.1961, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό Ε325961, το οποίο
εκδόθηκε την 08.07.2008 από τον Επαρχιακό Λειτουργό Λευκωσίας εφεξής καλούμενη ως «Primproperty” ή ως «η
Απορροφούμενη Εταιρεία»,
Προοίμιο
Εφ’ όσον:


Η Απορροφώσα Εταιρεία και η Απορροφούμενη Εταιρεία είναι εγγεγραμμένες και έχουν τα εγγεγραμμένα
γραφεία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπονται από τον νόμο διαφορετικού κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η Απορροφώσα Εταιρεία και η Απορροφούμενη Εταιρεία επιθυμούν να συνάψουν και να ολοκληρώσουν
διασυνοριακή συγχώνευση και να συγχωνεύσουν την Απορροφούμενη Εταιρεία με την Απορροφώσα Εταιρεία
μεταφέροντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας στην
Απορροφώσα Εταιρεία, με αποτέλεσμα η Απορροφώσα Εταιρεία να αναλάβει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και
τις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας με καθολική διαδοχή ενώ η Απορροφούμενη Εταιρεία θα
διαλυθεί και θα παύσει να υφίσταται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.



Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα Άρθρα 265s μέχρι 265c σε σχέση με τα Άρθρα 261 μέχρι
263m του Βουλγαρικού Εμπορικού Νόμου (εφεξής καλούμενος ως «ο ΕΝ») όπως επίσης σύμφωνα με τα
Τμήματα 201Θ μέχρι 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως έχει
τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό (στο εφεξής καλούμενος ως «ο Περί Εταιρειών Νόμος»). Αυτοί οι κανονισμοί
ης
εφάρμοσαν την Οδηγία 2005/56/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου
2005 σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (εφεξής καλούμενη ως «η Οδηγία
2005/56/EC») στο Βουλγαρικό και Κυπριακό Νόμο και επιτρέπουν την διασυνοριακή συγχώνευση δύο
εταιρειών, οι οποίες έχουν τις έδρες τους σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν έχει διαλυθεί και κανένα διάταγμα δεν έχει εκδοθεί ή παρουσιαστεί
και κανένα ψήφισμα δεν έχει εγκριθεί για την εκκαθάριση των συγχωνευόμενων εταιρειών ή έχουν κηρυχθεί σε
πτώχευση.



Αυτό το Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης έχει συνταχθεί από κοινού από τον Διευθυντή της Απορροφώσας
Εταιρείας και από το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφούμενης Εταιρείας.
Τώρα, επομένως, δια του παρόντος συμφωνείται ότι η διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Απορροφώσας
Εταιρείας και της Απορροφούμενης Εταιρείας, (εφεξής καλούμενη ως «η Συγχώνευση»), θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τα Άρθρα 265гμέχρι 265c σε σχέση με τα Άρθρα 261 μέχρι 263т του ΕΝ σε σχέση με τα Τμήματα 201Θ
μέχρι 201ΚΔ του Περί Εταιρειών Νόμου στη βάση των ακόλουθων όρων:
1. Πληροφορίες για τις συγχωνευόμενες εταιρείες
1.1. Μορφή των συγχωνευόμενων εταιρειών
Απορροφώσα Εταιρεία - εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό ιδιοκτήτη, συσταθείσα σύμφωνα με τον
Βουλγαρικό Νόμο.
Απορροφούμενη Εταιρεία- ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές συσταθείσα και εγγεγραμμένη
σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1.2. Όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο των συγχωνευόμενων εταιρειών
Απορροφώσα Εταιρεία- 3 TOPS EOOD, με την έδρα της στη Σόφια, Βουλγαρία, εμπορική διεύθυνση 103
ος
James Boucher blvd., 2 όροφος, Γραφείο 5, Σόφια, περιοχή Lozenets, ταχυδρομικός κώδικας 1407,
Βουλγαρία.
Απορροοφούμενη Εταιρεία - PRIMPROPERTY INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, με
εγγεγραμμένο γραφείο στη Λεωφόρο Ακροπόλεως 66, Acropolis tower, 2012 Λευκωσία, Κύπρος.
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1.3. Όνομα εμπορικού μητρώου, αριθμός εγγραφής συγχωνευόμενων εταιρειών
Απορροφώσα Εταιρεία - Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Εγγραφής του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Βουλγαρίας, διεύθυνση: Σόφια 1111, Βουλγαρία, 20 Elisaveta Bagryana, αριθμός εγγραφής Απορροφώσας
Εταιρείας UIC 203754000.
Απορροφούμενη Εταιρεία - Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Λευκωσία στο
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, διεύθυνση:
Γωνία Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ και Καρπενήσου, κτίριο «ΧΕΝΙΟS» 1427 Λευκωσία, Κύπρος; Αριθμός
εγγραφής της Απορροφούμενης Εταιρείας ΗΕ 209424.
1.4. Εγγεγραμμένο κεφάλαιο και μέτοχοι στις συγχωνευόμενες εταιρείες.
Απορροφώσα Εταιρεία - εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο: Βουλγάρικα Λέβα BGN 1,000.00 (χίλια),
διαιρεμένο σε 10 (δέκα) μετοχές αξίας Βουλγάρικα Λέβα BGN 100 (εκατό) η κάθε μία. Όλες οι εκδομένες
μετοχές στο κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας έχουν πλήρως εξοφληθεί. Μοναδικός ιδιοκτήτης του
κεφαλαίου της είναι η PRIMPROPERTY INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED (Απορροφούμενη
Εταιρεία).
Απορροφούμενη Εταιρεία - εξουσιοδοτημένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο την μέρα αυτού του Σχεδίου
Διασυνοριακής Συγχώνευσης: ΕΥΡΩ 1,000.00 (χίλια ΕΥΡΩ), διαιρεμένο σε 1000 (χίλιες) συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1 (ένα) η κάθε μία. Όλες οι εκδομένες μετοχές στο κεφάλαιο της
Απορροφούμενηςς Εταιρείας έχουν πλήρως εξοφληθεί. Οι Μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρείας τη
μέρα αυτού του Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης είναι:
(α) ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ - Έλληνας κάτοικος, κάτοχος 500 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ
1 η κάθε μία στην Απορροφούμενη Εταιρεία; Και
(β) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - Έλληνας κάτοικος, κάτοχος 500 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας
ΕΥΡΩ 1 η κάθε μία στην Απορροφούμενη Εταιρεία.
Δομή της Συγχώνευσης και των ισολογισμών της Συγχώνευσης
2.1 Δομή της Συγχώνευσης
Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα Άρθρα 262 σε σχέση με τα Άρθρα 265г μέχρι 265c του ΕΝ
και του τμήματος 201Θ του περί Εταιρειών Νόμου μεταφέροντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας στην Απορροφώσα Εταιρεία εις αντάλλαγμα για την έκδοση
μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, οι οποίες θα διατεθούν και/ή κατανεμηθούν
στους μέτοχους της Απορροφούμενης Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτού του Σχεδίου
Διασυνοριακής Συγχώνευσης.
Την ημέρα της Συγχώνευσης (ως ορίζεται κατωτέρω), το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, θα
αυξηθεί σε Βουλγαρικά Λέβα BGN 799,000 (εφτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες Βουλαγάρικα Λέβα). Οι μετόχοι
της Απορροφούμενης Εταιρείας θα παραχωρηθούν με τις μετοχές που περιγράφονται κατωτέρω στην
Απορροφώσα Εταιρεία, που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της
Απορροφούμενης Εταιρείας πριν τη Συγχώνευση.
Την Μέρα της Συγχώνευσης (ως ορίζεται κατωτέρω), η Απορροφούμενη Εταιρεία θα συγχωνευτεί με την
Απορροφώσα Εταιρεία και θα διαλυθεί και παύσει να υφίσταται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση. Η Απορροφώσα
Εταιρεία θα αναλάβει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας με
καθολική διαδοχή. Την ημέρα της εγγραφής της Συγχώνευσης στο Βουλγαρικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με
τα Άρθρα 263M του ΕΝ («Μέρα Συγχώνευσης») και 201ΚΑ του Περί Εταιρειών Νόμου, τα περιουσιακά στοιχεία
και οι υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας θα περάσουν και/ή θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα
Εταιρεία, οι μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρείας θα γίνουν μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας και η
Απορροφούμενη Εταιρεία θα παύσει να υφίσταται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.
Όλα τα δικαιώματα, άδειες ή παραχωρήσεις τις οποίες κατέχει η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταφερθούν
προς όφελος και εις στο όνομα της Απορροφώσας Εταιρείας εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο
ή από την πράξη έκδοσης τους. Ο τίτλος πάνω σε όλη την ιδιοκτησία και στα περιουσιακά στοιχεία καθώς
επίσης και όλα τα άλλα δικαιώματα της Απορροφούμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα
Εταιρεία. Όλες οι συμμετοχές της Απορροφούμενης Εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών θα μεταφερθούν
στην Απορροφώσα Εταιρεία από τη Μέρα της Συγχώνευσης. Από τη Μέρα της Συγχώνευσης όλες οι
υποχρεώσεις και οι ευθύνες της Απορροφούμενης Εταιρείας θα περάσουν στην Απορροφώσα Εταιρεία.
2.2. Ισολογισμοί Συγχώνευσης
Ο τελευταίος ισολογισμός της Απορροφούμενης Εταιρείας ετοιμάστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Αυτός ο
ισολογισμός είναι επισυνημμένος στο Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης ως Παράρτημα υπ΄ αριθμό 1. Ο
τελευταίος ισολογισμός της Απορροφώσας Εταιρείας ετοιμάστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Αυτός ο
ισολογισμός είναι επισυνημμένος στο Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης ως Παράρτημα υπ’ αριθμό 2. Αυτοί
οι ισολογισμοί χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν τους όρους και προϋποθέσεις της Συγχώνευσης.
Σχέση Ανταλλαγής μεταξύ των μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας και των μετοχών της Απορροφώσας
Εταιρείας
3.1. Αναλογία εφαρμοστέα για την ανταλλαγή μετοχών
Εις ανταλλαγή για κάθε 1 (μία) μετοχή, με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ 1 (ένα) στην Απορροφούμενη Εταιρεία, ο
κάθε μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας θα παραχωρηθεί και θα αποκτήσει 8 (οκτώ) μετοχές της
Απορροφώσας Εταιρείας στην ονομαστική αξία των Βουλγαρικών Λέβα BGN 100 (εκατό) η κάθε μία.

Αριθμός 1644
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
_________
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : H.E. 123779.
Όνομα Εταιρείας : MINT CAPITAL PARTNERS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Julia House, 1066 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Πέτρος Ιωαννίδης, Λεωφ. Στροβόλου 236, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 31 Οκτωβρίου 2016.
Από ποιόν διορίστηκε – Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MINT CAPITAL PARTNERS LIMITED,
ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2016.

Αριθμός 1645
Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
(Ν. 57/1972 ΚΑΙ N. 85(I)/1997)
___________
Γνωστοποίηση Διάλυσης και Διαγραφής του Σωματείου
«UC & CS EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA (UC&CS EMEA)»
σύμφωνα με το άρθρο 24(α)
Αρ. Μητρώου: 4534.
Με το παρόν γνωστοποιείται ότι κατόπιν Απόφασης του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων το πιο κάτω
αναφερόμενο Σωματείο διαλύθηκε και διαγράφηκε από το Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων του Υπουργείου
Εσωτερικών, δυνάμει του άρθρου 24(α) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και του άρθρου 39 του καταστατικού.
Επωνυμία Σωματείου: «UC & CS EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA (UC&CS EMEA)».
Διεύθυνση Σωματείου: Λεμεσός.
Λευκωσία: 1η Μαρτίου 2017.
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ,
για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών,
Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.
(Y.E. 18.1.1.5208)
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