
Η INTERLIFE PROPERTIES -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει την 
περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσής της με τις εταιρίες: α) INTERBROKERS Α.Ε. 
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, β) ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και γ) DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε. 

 :  

 

Ανακοίνωση περίληψης Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 

 

ΤΗΣ «INTERLIFE PROPERTIES -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 

1. INTERBROKERS Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
2. ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
3. DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

 

 

Οι παρακάτω Ανώνυμες Εταιρείες : 

 

1. INTERLIFE PROPERTIES -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (απορροφούσα 

εταιρεία) η οποία εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Ε.Ο Θεσ/νίκης-Πολυγύρου) και 

έχει καταχωρηθεί στα μητρώα ΑΕ με αριθμό ΓΕΜΗ 58946204000 και ΑΦΜ 998755939 της 

ΦΑΕ Θεσ/νίκης 

2. INTERBROKERS Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

(απορροφούμενη εταιρεία) η οποία εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Ε.Ο 

Θεσ/νίκης-Πολυγύρου) και έχει καταχωρηθεί στα μητρώα ΑΕ με αριθμό ΓΕΜΗ 42128806000 

και ΑΦΜ 099358674 της ΦΑΕ Θεσ/νίκης 

3. ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (απορροφούμενη εταιρεία) η 

οποία εδρεύει στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης (Χρυσουλίδη 5, ) και έχει καταχωρηθεί στα 

μητρώα ΑΕ με αριθμό ΓΕΜΗ 42156206000 και ΑΦΜ 099772897 της ΦΑΕ Θεσ/νίκης 

4. DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (απορροφούμενη εταιρεία) η οποία 

εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Ε.Ο Θεσ/νίκης-Πολυγύρου) και έχει καταχωρηθεί 

στα μητρώα ΑΕ με αριθμό ΓΕΜΗ 58655604000 και ΑΦΜ 099358637 της ΦΑΕ Θεσ/νίκης 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ 

 

Ότι την 22α Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια, Σχέδιο Σύμβασης 

Συγχώνευσης με το οποίο οι πιο πάνω συμβαλλόμενες εταιρείες συγχωνεύονται με απορρόφηση 

τους από την πρώτη ως άνω Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 
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4601/2019, του Ν. 4548/2018, των διατάξεων των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, με ισολογισμό 

μετασχηματισμού της 30.09.2021. 

 

Το Σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας από κάθε μία από τις συγχωνευόμενες 

εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4601/2019. 

 

Οι όροι αυτού του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχουν περιληπτικά ως εξής :  

 

1. Η Συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση από την πρώτη ως άνω Α.Ε και σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, των διατάξεων των 

άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις 

Γενικές Συνελεύσεις των παραπάνω εταιρειών. 

 

2. Η συγχώνευση περατώνεται από της καταχωρήσεως στο μητρώο ΓΕΜΗ της εγκριτικής 

απόφασης για την συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών. Οι αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων Α.Ε. μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η 

οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου καθώς και η εγκριτική 

απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας αρχής, υποβάλλονται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου ν. 4601/2019, για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες. 

 

3. Από της περάτωσης της συγχωνεύσεως η απορροφούσα Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδίκαια και 

χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και 

έννομες σχέσεις των απορροφούμενων εταιριών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με 

καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούμενων εταιριών θα συνεχίζονται από την 

απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών εκ της 

συγχωνεύσεως. Οι απορροφούμενες εταιρίες, λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή 

τους. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σε 

αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές 

που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία.  

 

4. Οι απορροφούμενες εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό 

και παθητικό) στην απορροφούσα ως άνω Α.Ε. με βάση την περιουσιακή κατάσταση τους, η 

οποία φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30ης Σεπτεμβρίου του έτους 2021. 

 

5. Η απορροφούσα Α.Ε. θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας κάτοχος και δικαιούχος κάθε 

κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου  των 

απορροφούμενων Α.Ε. όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό της 30ης Σεπτεμβρίου του έτους 

2021.  
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6. Θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα 
ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι των απορροφούμενων 
εταιρειών, σύμφωνα με την συμφωνηθείσα σχέση. 

7. Από την 1η Οκτωβρίου του 2021, επομένης ημέρας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, με 

βάση τα στοιχεία του οποίου θα γίνει η απορρόφηση και μέχρι της νομίμου περάτωσης της 

συγχωνεύσεως, οι πράξεις και συναλλαγές των απορροφούμενων Α.Ε. θεωρούνται από 

λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας Α.Ε., τα δε οικονομικά 

αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν 

αποκλειστικά την απορροφούσα ως άνω Α.Ε. 

8. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα 

ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών. 

 

 

 

Θέρμη-Θεσσαλονίκης, 23 Δεκεμβρίου 2021 

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

 

 

 


