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ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 

 

κατά τις διατάξεις των άρθρων του Ν.Δ. 1297/1972, 

τις διατάξεις των άρθρων 69 – 89 του Κ.Ν. 2190/1920  

και τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 

 

ΜΕΤΑΞΥ 

 

ΤΗΣ ΕΙΣΦΕΡΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

και το διακριτικό τίτλο 

HERTZ 

 

(«ΕΙΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») 

 

Ανώνυμη Εταιρεία, εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, 

με έδρα στο Δήμο Κηφισιάς 

επί της οδού Βιλτανιώτη 31, ΤΚ 14564, Κηφισιά Αττικής, 

με αριθμό ΓΕΜΗ 000250501000 

και με ΑΦΜ 094005806 

 

ΚΑΙ 

 

ΤΗΣ - ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ - ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

και το διακριτικό τίτλο 

«ΤΕΧΝΟΚΑΡ» 

 

(«ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») 

 

Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στο Δήμο Κηφισίας 

επί της οδού Βιλτανιώτη 31, ΤΚ 14564, Κηφισιά Αττικής 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

 

«Εισαγωγής και εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών SEAT της 

Εισφέρουσας εταιρείας», τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου απεικονίζονται στη 

σχετική λογιστική κατάσταση (ισολογισμό απόσχισης) με ημερομηνία 

31.12.2018, που έχει εκτιμηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΜ ΣΟΕΛ 19861 και ΓΑΝΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΑΜ ΣΟΕΛ 19241 

 

(«ΚΛΑΔΟΣ») 
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Σχέδιο Όρων Απόσχισης Κλάδου 

βάσει του οποίου η Εισφέρουσα Εταιρεία θα αποσχίσει τον κλάδο εισαγωγής και 

εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων  και ανταλλακτικών SEAT, και θα τον εισφέρει 

στη για αυτό το σκοπό Συνιστώμενη Εταιρεία έναντι απόκτησης από την 

Εισφέρουσα Εταιρεία εταιρικής συμμετοχής στη Συνιστώμενη Εταιρεία 

 

Κηφισιά, 2 Απριλίου 2019 

 

Το παρόν σχέδιο όρων απόσχισης κλάδου («Σχέδιο Απόσχισης Κλάδου») καταρτίστηκε και 

συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εισφέρουσας, υπογράφεται στις 02.04.2019 

από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του σύμφωνα με το από 6.3.2019 πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εισφέρουσας, και θα υποβληθεί προς τελική έγκριση στη γενική συνέλευση 

των μετόχων της Εισφέρουσας Εταιρείας. 

 

Ο κλάδος που αποσχίζεται με το παρόν Σχέδιο Απόσχισης Κλάδου και εισφέρεται στην για 

αυτό το σκοπό συνιστώμενη εταιρεία («Συνιστώμενη Εταιρεία») είναι ο κλάδος εισαγωγής 

και εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών SEAT της Εισφέρουσας Εταιρείας, 

όπως απεικονίζεται στην από 01.04.2019 σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών 

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΜ ΣΟΕΛ 19861 και ΓΑΝΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜ ΣΟΕΛ 19241 

(«Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών»), στην οποία περιλαμβάνεται λεπτομερώς το σύνολο του 

ενεργητικού και του παθητικού («Κλάδος»). 

 

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την 31.12.2018 λογιστική κατάσταση (ισολογισμό) 

απόσχισης («Λογιστική Κατάσταση»)  και από την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, ο Κλάδος 

αποτελεί το 13,1% του κύκλου εργασιών της Εισφέρουσας Εταιρείας. Ως εκ τούτου, και 

δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται η δραστηριότητα της Εισφέρουσας Εταιρείας, δεν απαιτείται 

η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία. 

 

Ο καταστατικός σκοπός της Συνιστώμενης Εταιρείας θα περιλαμβάνει: α)την εισαγωγή και 

εμπορία καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών β) την παροχή υπηρεσιών σχετικών με 

τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικότερα την διαχείριση αποθεμάτων, την 

αποθήκευση , την συσκευασία, την  διακίνηση γ) την εξαγωγή καινούργιων αυτοκινήτων και 

ανταλλακτικών δ) την ίδρυση και εκμετάλλευση συνεργείων αυτοκινήτων ε) πάσα εν γένει 

συναφή δραστηριότητα αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της 

εταιρίας. Ως εκ τούτου καλύπτει τις εμπορικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν με την 

απόσχιση και την εισφορά του Κλάδου. 

 

Η παρούσα απόσχιση κλάδου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, 

διαχωρισμού και εξορθολογισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων της. Ειδικότερα, με την 

απόσχιση κλάδου επιδιώκεται ο οργανωτικός διαχωρισμός και η εξειδίκευση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διοικητική 

λειτουργία, η σαφής χάραξη της εμπορικής  πολιτικής, η πληρέστερη αξιοποίηση του δικτύου 

διανομής και η ενίσχυση της ευελιξίας και της εν γένει αποδοτικότητάς του ομίλου της 

Εισφέρουσας Εταιρείας. 

 

Ως αποτέλεσμα της απόσχισης του Κλάδου, η Εισφέρουσα Εταιρεία θα καταστεί μέτοχος της 

Συνιστώμενης Εταιρείας και η κυριότητα των στοιχείων του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις 

που προκύπτουν από το παθητικό του Κλάδου θα αναληφθούν από τη Συνιστώμενη Εταιρεία. 

 

Τυχόν δικαιώματα μετόχων ή πιστωτών της Εισφέρουσας Εταιρείας, ασκούνται κατά τις 

κείμενες διατάξεις. 

 

Η απόσχιση του Κλάδου και η σύσταση της Συνιστώμενης Εταιρείας ολοκληρώνεται με την 
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καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Οικονομίας.  

 

Το παρόν Σχέδιο Απόσχισης Κλάδου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 (α) Ειδικότερη μορφή, επωνυμία, έδρα και αριθμός μητρώου των εταιρειών 

 

Εισφέρουσα Εταιρεία: 

 

Εταιρική μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία που έχει συσταθεί και διέπεται από τις διατάξεις των 

άρθρων του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (Ν. 4548/2018), εισηγμένη στην κύρια αγορά 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

Επωνυμία: AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διακριτικός Τίτλος: HERTZ 

Έδρα: Δήμος Κηφισιάς, επί της οδού Βιλτανιώτη 31, ΤΚ 14564, Κηφισιά Αττικής, 

Αριθμός Μητρώου: Αριθμός ΓΕΜΗ 000250501000 

ΑΦΜ: 094005806 

Μετοχικό Κεφάλαιο: € 3.908.400 

Μετοχές: 12.213.750 ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου 

Ονομαστική αξία εκάστης μετοχής: € 0,32 

Μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου άνω του 5%: MAIN STREAM S.A.(60,057%), FIDELITY 

PURITAN TRUST  (5,322%). 

 

Συνιστώμενη Εταιρεία (υπό την αίρεση έγκρισης της απόσχισης): 

 

Εταιρική μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία που θα συσταθεί και θα διέπεται από τις διατάξεις των 

άρθρων του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (N. 4548/2018) 

Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διακριτικός Τίτλος: ΤΕΧΝΟΚΑΡ 

 

Έδρα: Βιλτανιώτη 31, ΤΚ 14564, Κηφισιά Αττικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο: € 10.050.000 (όπως θα διαμορφωθεί μετά την εισφορά του Κλάδου και 

την έγκριση της απόσχισης και την ταυτόχρονη εισφορά μετρητών) 

Μετοχές: 3.350.000 ονομαστικές μετοχές 

Ονομαστική αξία εκάστης μετοχής: € 3,00 

Μέτοχοι: Μέτοχος της Συνιστώμενης κατά ποσοστό 100% θα είναι η Εισφέρουσα Εταιρεία 

 

(β) Λογιστική Κατάσταση Κλάδου, όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση Ορκωτών 

Ελεγκτών, κκ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΜ ΣΟΕΛ 19861 και ΓΑΝΩΤΑΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜ ΣΟΕΛ 19241, μεταβίβαση συνόλου περιουσίας Κλάδου, και 

αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Συνιστώμενης Εταιρείας  

 

Η Εισφέρουσα Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου (ενεργητικό και 

παθητικό) στη Συνιστώμενη, όπως απεικονίζεται στη Λογιστική Κατάσταση, όπως η εν λόγω 

περιουσία θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της απόσχισης. Η Συνιστώμενη 

Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού 

στοιχείου του Κλάδου. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που θα εισφερθούν στη Συνιστώμενη είναι αυτά που 

απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση και στην Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, όπου 

περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

 

Ειδικότερα, η Εισφέρουσα Εταιρεία μεταβιβάζει στη Συνιστώμενη το σύνολο του ενεργητικού 

και του παθητικού του Κλάδου, ώστε, με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων και τυχόν ειδικού 

τύπου, όπου απαιτείται, για τη μεταβίβαση κάθε επιμέρους περιουσιακού στοιχείου του 

Κλάδου, η Συνιστώμενη Εταιρεία να καταστεί κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κινητών, 
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ακινήτων, απαιτήσεων, άυλων αγαθών, αξιώσεων, εννόμων σχέσεων, διοικητικών ή άλλων 

αδειών, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου. 

 

Σύμφωνα με τη Λογιστική Κατάσταση και την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του 

Κλάδου, όπως αποτυπώνεται, η αξία του Κλάδου ο οποίος αποσχίζεται από την Εισφέρουσα 

Εταιρεία και εισφέρεται στη Συνιστώμενη ανέρχεται στο ποσό των € 5.543.203,66. 

 

Ταυτόχρονα, η Εισφέρουσα εταιρεία θα εισφέρει και ποσό € 4.506.796,34 σε μετρητά ως 

μετοχικό κεφάλαιο της Συνιστώμενης Εταιρείας, ώστε η τελευταία να έχει ταμειακή επάρκεια 

να καλύψει τα πρώτα έξοδα της λειτουργίας της, αλλά και για σκοπούς στρογγυλοποίησης.  

 

Συνεπώς, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Συνιστώμενης Εταιρείας θα διαμορφωθεί συνολικά 

στο ύψος των € 10.050.000, διαιρούμενο σε 3.350.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας € 3,00 εκάστη, και η Εισφέρουσα Εταιρεία θα είναι κυρία του συνόλου των ως άνω 

εκδοθησομένων ονομαστικών μετοχών, και θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 

της Συνιστώμενης Εταιρείας. 

 

(γ) Διατυπώσεις παράδοσης στην Εισφέρουσα Εταιρεία των νέων μετοχών που 

θα εκδώσει η Συνιστώμενη Εταιρεία 

 

Εντός των προβλεπομένων εκ του νόμου προθεσμιών, και εν πάση περιπτώσει αμέσως μετά 

την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης της απόσχισης του Κλάδου από τις αρμόδιες αρχές, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνιστώμενης Εταιρείας θα συνεδριάσει και θα εκδώσει 

μετοχικούς τίτλους κυριότητας της Εισφέρουσας Εταιρείας, οι οποίοι, ταυτόχρονα με την ως 

άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν ιδιοχείρως από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της Συνιστώμενης Εταιρείας προς το νόμιμο εκπρόσωπο της Εισφέρουσας 

Εταιρείας. 

 

(δ) Ημερομηνία από την οποία οι μετοχές που θα παραδοθούν στην Εισφέρουσα 

Εταιρεία θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Συνιστώμενης 

Εταιρείας, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό με το δικαίωμα αυτό 

 

Η ημερομηνία από την οποία η Εισφέρουσα Εταιρεία, η οποία θα καταστεί μέτοχος της 

Συνιστώμενης συνεπεία της εισφοράς του Κλάδου στην τελευταία, θα έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στα κέρδη θα είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης και εισφοράς του 

Κλάδου, ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία θα δημοσιευθεί η απόφαση των αρμοδίων αρχών 

για την έγκριση της απόσχισης του Κλάδου και της σχετικής ίδρυσης της Συνιστώμενης 

Εταιρείας. 

 

Δεν προβλέπονται άλλοι ειδικοί όροι σχετικοί με το δικαίωμα αυτό. 

 

(ε) Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται ότι γίνονται 

για λογαριασμό της Συνιστώμενης Εταιρείας και η τύχη των οικονομικών 

αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την 

ημερομηνία έγκρισης, καταχώρισης και ολοκλήρωσης της απόσχισης του Κλάδου 

 

Από την 1.1.2019, ήτοι την επόμενη ημέρα της Λογιστικής Κατάστασης και υπό την αίρεση 

της έγκρισης της απόσχισης του Κλάδου από τους μετόχους της Εισφέρουσας Εταιρείας και 

κατόπιν τις αρμόδιες αρχές, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Εισφέρουσας Εταιρείας που 

αφορούν τον Κλάδο, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης κλάδου και της 

ίδρυσης της Συνιστώμενης Εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της 

Εισφέρουσας Εταιρείας. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό 

υποχρεούται η Εισφέρουσα Εταιρεία να τις καλύψει με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του 

εισφερόμενου κεφαλαίου στην Συνιστώμενη εταιρεία, σε περίπτωση δε που προκύψουν 

κέρδη, αυτά φορολογούνται στο όνομα της Εισφέρουσας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
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φορολογικές διατάξεις.   

 

 

(στ) Τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η Συνιστώμενη Εταιρεία στους μετόχους 

που έχουν ειδικά δικαιώματα στον εισφερόμενο Κλάδο, καθώς και στους 

κατόχους άλλων τίτλων, πλην μετόχων, ή τα μέτρα που προτείνονται για αυτούς 

 

Δεν υπάρχουν και δεν προβλέπονται τέτοια δικαιώματα. 

 

(ζ) Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που, ενδεχομένως, παρέχονται στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές της Συνιστώμενης 

Εταιρείας και της Εισφέρουσας Εταιρείας 

 

Δεν υπάρχουν και δεν παρέχονται ιδιαίτερα ή άλλα πλεονεκτήματα. 

 

    (η) Φορολογικό καθεστώς 

 

Υπό την επιφύλαξη της τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των 

άρθρων του Ν.Δ. 1297/1972, δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται η παρούσα απόσχιση 

Κλάδου, η εισφορά και η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, η σχέση 

συμμετοχής στο κεφάλαιο της Συνιστώμενης Εταιρείας, κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που 

απαιτείται, καθώς και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, 

τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή 

δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. 

 

  (θ) Διατυπώσεις δημοσιότητας 

 

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης Κλάδου θα δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις για 

την ενημέρωση των μετόχων και των επενδυτών της Εισφέρουσας Εταιρείας. 

 

(ι) Ενημέρωση και μεταφορά εργαζομένων 

 

Με την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου, κάθε ένας εκ των 

εργαζομένων που θα απασχολείται στον Κλάδο θα μεταφερθεί στην Συνιστώμενη Εταιρεία, η 

οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως της θέση της Εισφέρουσας ως εργοδότη. Οι εν λόγω 

εργαζόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως για την απόσχιση του Κλάδου, όπως 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

 

(ια) Συμβάσεις με τρίτα μέρη και προστασία πιστωτών 

 

Κάθε μία εκ των συμβάσεων τρίτων μερών με την Εισφέρουσα Εταιρεία, το αντικείμενο των 

οποίων αφορά στον Κλάδο, μεταβιβάζεται στην Συνιστώμενη Εταιρεία με εκχώρηση των 

απαιτήσεων και αναδοχή των υποχρεώσεων αντίστοιχα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα (ΑΚ).  

Η προστασία των δανειστών της Εισφέρουσας Εταιρείας υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 

479 ΑΚ. 
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(ιβ) Εγγυοδοτικές δηλώσεις Εισφέρουσας Εταιρείας προς την Συνιστώμενη 

Εταιρεία 

 

Η Εισφέρουσα Εταιρεία εγγυάται και υπόσχεται στην Συνιστώμενη Εταιρεία τα ακόλουθα: 

 

1.        Η περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου κατά την 31.12.2018 είναι αυτή  

που αναγράφεται στη Λογιστική Κατάσταση , στην οποία αναγράφονται τα 

εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη Συνιστώμενη περιουσιακά 

στοιχεία. 

 

2.        Τα εισφερόμενα ενεργητικά 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 Λογιστική 

Κατάσταση. 

 

3. Υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων μερών, η Εισφέρουσα Εταιρεία εγγυάται στην 

Συνιστώμενη Εταιρεία ότι έχει πλήρη, απόλυτη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του 

Κλάδου και με την ολοκλήρωση της απόσχισής του, η Συνιστώμενη Εταιρεία θα 

δύναται να λειτουργεί τον Κλάδο κατά την απόλυτη αυτής διακριτική ευχέρεια. 

 

  (ιγ) Γενική διάταξη 

 

Στη Συνιστώμενη Εταιρεία μεταβιβάζεται και κάθε κινητό, ακίνητο, δικαίωμα, άυλο αγαθό, 

αξίωση, έννομη σχέση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά στον Κλάδο, ακόμα και εάν 

δεν κατονομάζεται ειδικά ή δεν περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση, με την ολοκλήρωση 

των διατυπώσεων και όρων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση καθενός από τα περιουσιακά 

στοιχεία του Κλάδου με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στο μέτρο που δεν απαιτούνται από την 

κείμενη νομοθεσία, αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, ιδιαίτερες διατυπώσεις ή ειδικός τύπος, στη 

Συνιστώμενη Εταιρεία μεταβιβάζονται και κάθε είδους διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις. 

 

Η Εισφέρουσα Εταιρεία και η Συνιστώμενη Εταιρεία, ιδίως μετά την έγκριση, ολοκλήρωση και 

δημοσίευση της απόσχισης του Κλάδου από τις αρμόδιες αρχές, θα αναλάβουν την υποχρέωση 

να προβούν αμελλητί σε κάθε ειδικότερη ενέργεια και πράξη, γνωστοποίηση, σύναψη 

σύμβασης, τροποποίηση σύμβασης, καταχώριση, αίτηση, και εν γένει κάθε ιδιαίτερη 

διατύπωση ή ειδικό τύπο που τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση 

περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι 

τρίτων. 

 

 

 

 


