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Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση: α) του από 26/09/2016 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης 
Διασυνοριακής Συγχώνευσης αναφορικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με 
απορρόφηση των Ελληνικών εταιριών «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από τη Βελγική εταιρία «Cenergy Holdings S.A.», β) 
της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη 
Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 
3777/2009 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της 
έκθεσης του κοινού εμπειρογνώμονα, Βελγικής Ελεγκτικής Εταιρίας με την επωνυμία 
«MAZARS ADVISORY SERVICES BVBA» για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που 
καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 772/9,§1 του 
Βελγικού Κώδικα Εταιριών. 

Προτείνεται η έγκριση: α) του από 26/09/2016 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής 
Συγχώνευσης αναφορικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση των Ελληνικών 
εταιριών «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από τη Βελγική 
εταιρία «Cenergy Holdings S.A.», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Eταιρίας για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 5 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης του κοινού εμπειρογνώμονα, Βελγικής Ελεγκτικής 
Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ADVISORY SERVICES BVBA» για τη Διασυνοριακή 
Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 
772/9,§1 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση των Ελληνικών 
εταιριών «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από τη Βελγική 
εταιρία «Cenergy Holdings S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 772/1 και επόμενα του 
Βελγικού Κώδικα Εταιρειών. 

Προτείνεται η έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση των Ελληνικών 
εταιριών «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από τη Βελγική 
εταιρία «Cenergy Holdings S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 772/1 και επόμενα του 
Βελγικού Κώδικα Εταιρειών. 

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα δώσει τη δυνατότητα στην Εταιρία και την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» να συνενώσουν 
χρηματοοικονομική επιφάνεια και επιχειρηματική εμβέλεια, παρέχοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο στις υποκείμενες βιομηχανικές εταιρίες σταθερή υποστήριξη και αξιόπιστη αναφορά 
όταν αυτές συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες για απαιτητικά διεθνή έργα ή 
αναζητούν δυσχερώς προσβάσιμη διεθνή χρηματοδότηση. Ως εισηγμένη εταιρία στις 



Βρυξέλλες και στην Αθήνα, η απορροφώσα εταιρία, «Cenergy Holdings S.A.», θα προσφέρει 
στη διεθνή επενδυτική κοινότητα  την ευκαιρία να επενδύσει σε έναν πολλά υποσχόμενο 
επιχειρηματικό κλάδο υπό συνθήκες αυξημένης ορατότητας και διαφάνειας. Η 
ευχερέστερη πρόσβαση της απορροφώσας εταιρίας στη διεθνή χρηματοδότηση θα 
συντελέσει στην εδραίωση των επιτευγμάτων των υποκειμένων ελληνικών βιομηχανικών 
εταιριών και στη διασφάλιση μακράς διαρκείας απασχόλησης για το εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό τους. Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
παραγωγικών μονάδων τους και στην επιβεβαίωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών 
προοπτικών τους. 

Θέμα 3ο: Παροχή Εξουσιοδοτήσεων. 

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Ιωάννη Σταυρόπουλο και Ιωάννη-
Δημήτριο Παπαδημητρίου, όπως, ενεργώντας από κοινού ή ατομικά υλοποιήσουν την 
Διασυνοριακή Συγχώνευση με την υπογραφή των απαιτουμένων εγγράφων, 
συμβολαιογραφικών ή μη και την ανάληψη των αναγκαίων ενεργειών έναντι τρίτων αρχών 
ημεδαπών ή αλλοδαπών (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Χρηματιστήριο 
Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ). 

 

 

 

 

 


