Αναρτήθηκε 01.10.2019
Σχέδιο

Μερικής

Διάσπασης

του

κλάδου

διαχείρισης

Επικινδύνων

Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ,
συνταχθέν και εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 01.10.2019:
ΣΧΕΔΙΟ (Όροι) ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ
1. Διασπώμενη εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
δ.τ. «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού
Κολοκοτρώνη 92-94, με ΑΦΜ: 998537395 και αρ. ΓΕΜΗ 8976701000 (εφεξής
«Διασπώμενη»).
2. Διασπώμενος κλάδος είναι ο κλάδος διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων (εφεξής «Κλάδος»), ο οποίος μεταβιβάζεται από την
Διασπώμενη, χωρίς να λυθεί, σε συνιστώμενη, για τον σκοπό αυτό, ανώνυμη
εταιρεία

με

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

την

επωνυμία

ΜΟΝΑΔΩΝ

«ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

διακριτικό

τίτλο

«ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ A.E.», με έδρα τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, της Περιφερειακής
Ενότητας

Δυτικού

Τομέα

Αθηνών,

της

Περιφέρειας

Αττικής

(εφεξής

«Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν.
4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν. 4172/2013 (ως προς τις φορολογικές
διατάξεις και τις απαλλαγές), με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου, όπως
αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο παρόν.
3.

Η

διάσπαση

του

Κλάδου

και

η

σύσταση

της

Επωφελούμενης

ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σχετικής εγκριτικής απόφασης
της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν.
4601/2019.
4. Τα περιουσιακά στοιχεία του διασπώμενου Κλάδου που θα μεταβιβασθούν
στην Επωφελούμενη και η καθαρή θέση αυτού είναι τα κατωτέρω, όπως
αναφέρονται και στην Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμό) διάσπασης της 30.09.2019,
η οποία έχει ως εξής:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 998537395 και ΑΡ. ΓΕΜΗ
8976701000) ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30.09.2019

Ακίνητα

436.736,96

Μηχανολογικός εξοπλισμός

323.407,33

Λοιπός εξοπλισμός

121.576,57

Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Σύνολο Ενεργητικού:

3.795,18
148.430,75
33.784,51
1.067.731,30

Καθαρή Θέση
Κεφάλαιο

300.000,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

72.418,00

Αποθεματικά ν.3908/2011

90.000,00

Σύνολο Καθαρής Θέσης:

462.418,00

Υποχρεώσεις
Δάνεια

4.673,97

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

176.838,99

Κρατικές επιχορηγήσεις

180.027,63

Εμπορικές υποχρεώσεις

222.494,49

Λοιποί φόροι και τέλη

15.822,75

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

1.849,13

Λοιπές υποχρεώσεις

3.606,34

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (Παθητικό)

605.313,30

1.067.731,30

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΗΡΟΥΝΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 078355

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 554097

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Λογιστής Α’ Τάξεως)
Α.Δ.Τ. ΑΕ 567349

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ
τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαοκτώ (€ 462.418,00), το οποίο
αντιστοιχεί στο ποσό της καθαρής θέσης του ως άνω διασπώμενου Κλάδου, όπως
αυτό αναφέρεται στον ανωτέρω όρο 4 του παρόντος.
6. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης του Κλάδου κατά τον όρο 3 του
παρόντος, θα εκδοθούν από την Επωφελούμενη τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες
τετρακόσιες δεκαοκτώ (462.418) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
ευρώ ενός (€ 1,00) εκάστη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού
κεφαλαίου της Επωφελούμενης και θα διατεθούν ως αντάλλαγμα στους μετόχους
της Διασπώμενης, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της
Διασπώμενης.
7. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης του Κλάδου, οι μετοχές
που θα περιέλθουν στους μετόχους της Διασπώμενης, θα παρέχουν σε αυτούς το
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης.
8. Από την 30.09.2019, ημέρα σύνταξης της ως άνω Λογιστικής Κατάστασης
(Ισολογισμού) διάσπασης του Κλάδου, με βάση τα στοιχεία της οποίας συντάχθηκε
το παρόν και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης, κατά τα αναφερόμενα
στον όρο 3 του παρόντος, όλες οι πράξεις και οι συναλλαγές της Διασπώμενης, που
αφορούν στον Κλάδο, θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι έχουν διενεργηθεί για
λογαριασμό της Επωφελούμενης.
9. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης του Κλάδου, κατά τον όρο 3 του
παρόντος, επέρχονται τα εκ του νόμου (άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4601/2019)
αποτελέσματα και δη: Η μεταβίβαση στην Επωφελούμενη από την Διασπώμενη του
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω διασπώμενου
Κλάδου, όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στην ως άνω από 30.09.2019
Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμό) διάσπασης του Κλάδου και η Επωφελούμενη
καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου

περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από
οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου
αυτής που αφορά στον διασπώμενο Κλάδο. Μεταβιβάζεται σύμφωνα με τα
παραπάνω στην Επωφελούμενη και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή
άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά στον ως άνω Κλάδο της Διασπώμενης και αν
ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν, είτε από
παράλειψη, είτε από παραδρομή. Μεταβιβάζονται επίσης στην Επωφελούμενη από
την Διασπώμενη οι πάσης φύσεως άδειες και πιστοποιήσεις που έχουν χορηγηθεί
στην Διασπώμενη από τις αρχές ή τους αρμόδιους φορείς και αφορούν την
μεταβιβαζόμενη περιουσία και την δραστηριότητα του Κλάδου, καθισταμένης της
Επωφελούμενης καθολικής διαδόχου της Διασπώμενης, της διαδοχής αυτής
καταλαμβανούσης τον διασπώμενο Κλάδο αποκλειστικά όπως καθορίζεται στην
πράξη διάσπασης.
Ειδικότερα, υπό ενδεικτική παράθεση, μεταβιβάζονται, από την Διασπώμενη,
στην Επωφελούμενη Εταιρεία, τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία: [Περιγραφή
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ως άνω από 30.09.2019 Λογιστικής
Κατάστασης (Ισολογισμού) Διάσπασης του Κλάδου, Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών,
αδειών και πιστοποιήσεων κλπ].
10. Η Διασπώμενη δηλώνει ότι η περιουσία του διασπώμενου Κλάδου, ως
συνόλου εννοούμενης κατά την 30.09.2019, είναι αυτή που αναφέρεται στον όρο 4
του παρόντος, στον οποίο αναγράφονται τα μεταβιβαζόμενα στην Επωφελούμενη
περιουσιακά στοιχεία.
11. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου
74 του ν. 4601/2019 δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων της περίπτωσης θ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 59, του άρθρου 61, του άρθρου 62, καθώς και των
περιπτώσεων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4601/2019.
12. Το παρόν θα αναρτηθεί από 01.10.2019 στην ιστοσελίδα της
Διασπώμενης, σύμφωνα με το την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του ν. 4601/2019.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

