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1. Απορροφούσα  τον Κλάδο είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Καταστήματα 

Φορολογημένων Ειδών Α.Ε», και αριθμό μητρώου Α.Ε. 58597/04/Β/05/76 και αριθμό 

ΓΕΜΙ 6287501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23ο χιλιόμετρο 

Αθηνών – Λαμίας. 

2. Εισφέρουσα τον Κλάδο είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    αριθμό 

μητρώο Α.Ε. 14216/06/Β/86.06  και αριθμό ΓΕΜΙ 3027701000, η οποία εδρεύει στο 

Δήμο Αγίου Στεφάνου, 23ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.  

3. Η απόσχιση του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας 

και η εισφορά αυτού στην απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, με 

βάση τα περιουσιακά στοιχεία αυτού, όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό 

μετασχηματισμού (Λογιστική Κατάσταση) της 30-9-2012 . 

4. Η απόσχιση του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας 

και η απορρόφηση αυτού από την απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, τελειώνει με την 

καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης της 

αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. 

5. Από της τελειώσεως της απορροφήσεως του κλάδου, η απορροφούσα εταιρεία 

υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε 

όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας, που 

αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο. 

6. Η εισφέρουσα εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω κλάδου 

της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, με βάση την 

περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού 

(Λογιστική Κατάσταση) της 30-9-2012 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί 

μέχρι τη νόμιμη τελείωση της απορρόφησης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί 



αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του 

ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας. 

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας τον κλάδο εταιρείας, αυξάνεται λόγω της 

απορρόφησης, κατά το ποσό της καθαρής θέσης του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας 

τον κλαδο εταιρείας, όπως εκτιμήθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 

2190/20, που ανέρχεται σε 390.534.600 με την έκδοση 7.810.692 κοινών ονομαστικών 

μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ εκάστης, οι οποίες θα 

παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία. 

8. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης του κλάδου, οι μετοχές που θα 

παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία, παρέχουν σ’ αυτήν, το δικαίωμα 

συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας. 

9. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας που αφορούν 

τον κλάδο, μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της απορρόφησης αυτού, λογίζονται ότι 

έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Σε 

περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούται η εισφέρουσα 

τον κλάδο εταιρεία να τις καλύψει με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του 

εισφερομένου κεφαλαίου στην απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, σε περίπτωση δε που 

προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

10. Τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερομένου κλάδου που θα μεταβιβαστούν στην 

απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στην έκθεση εκτίμησης 

των ορκωτών ελεγκτών λογιστών Παναγιώτη Βρουστούρη και Δημητρίου Δρόσου που 

συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, που έχει ως 

ακολούθως: 

(ακολουθεί το κείμενο της έκθεσης εκτίμησης) 

11. Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρεία το 

σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω κλάδου της και κατά συνέπεια η 

απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος 

κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της εισφέρουσας τον κλάδο 

εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν 

απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής που αφορά τον 

εισφερόμενο κλάδο της. 

12. Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα τον κλάδο ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο 

δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά τον ως άνω 

κλάδο της εισφέρουσας αυτόν ανώνυμης εταιρείας και αν ακόμα 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 τελείωση της απορρόφησης 

του κλάδου περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρεία. Η πλήρης 

περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου, για τη μεταβίβαση των οποίων 

απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη 

συγχώνευση. 

13. Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η 

περιουσία του εισφερόμενου κλάδου ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και 

παθητικό) κατά την 30-9-2012, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση 

εκτίμησης, στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και 

παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία 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 στην ως άνω έκθεση εκτίμησης. 

14. Η απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται την εισφορά των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας 

εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, καθώς και όπως 

αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της απορροφήσεως. Τα περιουσιακά 

αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας 

τον κλάδο εταιρείας. 

 

 


